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1. Forbehold 

Ikke to loftsrum er ens. Derfor er det ikke muligt, at lave en eksakt vejledning på hvordan man indbygger 

ATTICCO i skunkrummet. Dertil kommer at der kan være forskellige ønsker til hvordan møblet skal udtrykke 

sig i rummet. I stedet kan vi giver nogle generelle råd om placering og forankring af det indbyggede 

ATTICCO. 

Generelt kan vi kun anbefale at man kontakter sagkyndige kræfter og benytter sig af deres 

ekspertise når ATTICCO indbygges. En ekstra krone investeret i en god indbygningen kan spare 

en for meget bøvl på lang sigt. Det gælder om at få den rigtige løsning fra starten. 

 

2. Regnemodel 

Regnemodellen på atticco.dk beregner mulighederne for indbygning med afsæt i følgende antagelser: 

1) loftsvinklen er den samme bag skunken som i den synlige del i rummet. 

2) skråvæggen bag skunken er ikke forskudt op/ned i forhold til den synlige skråvæg. 

3) ATTICCO indbygges i en højde på 3 cm over gulv. 

                                                           

3. Isolering 

Bagsiden af ATTICCO er ikke isoleret. Derfor er det vigtigt at det skunkrum hvori ATTICCO placeres er 

isoleret og at der er placeret en dampspærre ud mod det kolde loft. Det er hensigtsmæssigt om man 

etablerer en god isolering rundt om hele møblet og også gerne isolering mellem gulv og møblets 

bundplade. 

 

4. Placering i skunk 

Når ATTICCO skal placeres i skunkrummet, anbefaler vi at fronten af møbelkorpus træder 5 mm frem, for at 

sikre at møblet rækker ud gennem skunken i hele møblets bredde og højde. Specielt i tilfælde hvor der er 

større eller mindre skævheder i skunkvæggen er det vigtigt at sikre at møblet træder frem i hele møblets 

højde og bredde. 
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5. Indfatning og tilskæring 

En smuk indfatning er helt afgørende for et smukt integreret møbel. Helt afhængigt af stilen i huset kan 

man vælge indfatninger gående fra en simpel liste til en indfatning med dekorrationer. Umiddelbart har 

ATTICCO en meget enkel og neutral fremtoning. Vi anbefaler at man tager af sæt i dette udtryk og bruge en 

meget enkel og slank indfatning. Den smukkeste afslutning opnås når indfatningen skæres i smig, som 

illustreret herunder. 

                                                                          
 

Indfatningen må ikke skubbes ind over korpus i fald man indbygger skuffemøbel (kommode) eller skab, idet 

det vil forhindre at møblets skuffer og låger kan benyttes efter hensigten.  

 

Med ATTICCO kan tilkøbes et pladesæt der kan tilskæres således man får samme møbeludtryk som det 

fritstående møbel. Se ill herunder: 
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Kontakt ATTICCO via kontakt@atticco.dk for yderligere information 

 

 
 

Vejledning vedr. tilskæring plader – se mere på atticco.dk under menuen Assembly: 
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6. Hvis skunkrummet overrasker 

Hvis man ved åbning ind til skunkrummet bliver overrasket over begrænset rum, er der forskellige 

muligheder for alligevel at sikre plads til ATTICCO og opnå en pæn indbygning. 

 

1) Der findes forskellige typer vakuum-isoleringsmateriale der fylder markant mindre (1/4 til 1/2) end 

traditionelle glas- og stenuldsprodukter men med samme gode isoleringseffekt.   

2) Hvis ATTICCO placeres lavere end de 3 cm der er standard, giver det mulighed for at skubbe møblet 

længere ind under skunken. Er skråvæggen 45 grader (eller mindre) vil ATTICCO, for hver cm det placeres 

lavere, kunne skubbes 1 cm (eller mere) længere ind i skunkrummet. 

3) Normalt anbefaler vi at ATTICCO placeres med korpus 5 mm fremme i forhold til skunkvæggen. Men 

vælger man en lidt dybere indfatning på eks. 20mm, giver det mulighed for at trække møblet 22-25 mm 

frem. Med brug af ATTICCO pladesæt kan møblet uden problem trækkes 50 mm frem.                                                             

4) Endeligt kan man flytte hele skunkvæggen et antal cm frem og ud i rummet. Køber man en møbelvariant 

(Duo, Trio eller Quattro) der måske dækker det mest af rummets bredde er opgaven overkommelig og man 

mister i realiteten meget begrænset gulvareal.   

 

7. ATTICCO med fremskudt front 

I forlængelse af punkt 6.3 kan man vælge at skyde korpus frem foran skunkvæggen således ATTICCO 

kommer til at fremstå som delvist indbygget og delvist fritsstående. I realiteten kan man trække møblet 

uendeligt frem, hvorefter man har et fritstående møbel. Dog vil det ikke være hensigts at rykke møblet 

mere end 300 mm frem idet dette svarer til dybden af korpus topplade. 

 

I toppladen og på sidepladerne på selve korpus, er forskellige udskæringer for samling og forankring af 

møblet. Derfor forudsætter et udtræk af ATTICCO på over 50 mm (30 mm fritlagt + 20 mm op mod en 

indfatning) at man benytter ATTICCO pladesæt.  Gør man det kan man uden problemer trække møblet op 

til 120 mm frem.  

 

8. Sokkel 

Inden placering af ATTICCO som indbygget møbel skal man etablere en sokkel. Brugen af en sokkel muliggør 

at man kan placere ATTICCO i en vilkårlig højde over gulvet. Ligeledes sikre en sokkel en stabil placering 

uafhængigt af gulvets kvalitet.  

Med en sokkel skubbes ATTICCO på plads i skunkrummet og derefter sikres det mod fremfald, med skruer 

der fæstnes ned i soklen. 

 

9. Møbelben 

Med ATTICCO kan man tilkøbe møbelben der kan indstilles fleksibelt i højden fra 70 til 250 mm. Der er i 

møblets bund forberedt til benenes placering, med for-borede huller til de 4 skruer per møbelben.  

Møbelbenene er i fronten placeret forholdsmæssigt langt fremme, for at sikre et stabilt møbel. I 

situationen hvor møblet indbygges kan man med fordel trække de forreste møbelben ca. 30 -50 mm bagud. 

Det giver bedre mulighed for at etablere en afskærmende sokkel foran de forreste møbelben. Men det 

betyder samtidig at møblet mister en del af sin stabilitet, HVORFOR FORANKRINGEN I BAGVÆGGEN / 

GULVET bliver endnu vigtigere. 
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10. Forankring 

ATTICCO korpus er forberedt til at modtage inddækningsplader i siden når det anvendes som fritstående 

møbel.  

Inddækningssystemet er ikke i brug ved indbygning i skunken. I stedet kan de for-borede huller i korpus 

anvendes til at forankre det indbyggede møbel til skunkrummet, i siden. ATTICCO anbefaler også at møblet 

forankres med skruer ned i soklen.  

Se side og top pladerne herunder hvor huller til forankring er markeret.  

 

                                                                                       
En god forankring er hensigtsmæssig ikke bare for at hindre fremfald, men også for at stabilisere og 

fastholde møblets position over længere tids brug. 

 

11. Korpus mål 

Herunder er møblernes form illustreret. Med disse vil det være muligt at lave sin egne beregninger og 

skitser for indbygning og placering af ATTICCO som indbygget møbel. 

        
                          Mini                                                    Lav                                                             Høj 

 

12. Vedligehold 

ATTICCO er fremstillet med lakerede HDF og MDF plader og forudsætter ingen speciel vedligeholdelse. Som 

andre møbler er det hensigtsmæssigt fra tid til anden at aftørre overfladerne med en opvredet klud og med 

brug af almindeligt rengøringsmiddel. 

 

God fornøjelse med din indbygning og med ATTICCO. 
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