TTICCO

Samlevejledning
Møbel - Lav
Fritstående & indbygget
Reol, skab & skuffe
Solo, duo, trio & quattro

Se mere på www.atticco.dk under “Montering”

Godt i gang

Beskyt underlag og møbel
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Værktøj
Værktøj du skal bruge

x2
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...og IKKE bruge

x2

Husk

…. at fastgøre dit nye møbel til bagvæggen, ved
brug af det medfølgende balancebeslag.
Da forskellige typer bagvægge kræver forskellige
typer skrue og rawplugs er det vigtigt at vælge den
type der passer til bagvæggen hvor dit møbel skal
stå – og derfor medfølger disse forankringsdele
heller ikke møblet.
I samlevejledningen anviser vi hvordan balancebeslaget skal bruges. Er du i tvivl om valg af skrue
og rawplugs til din bagvæg, kontakt da dit lokale
byggemarked.
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OBS!
De to inddækningsplader der medsendes til
FRITSTÅENDE MØBEL er mere skrøbelige end
de øvrige plader i ATTICCO møblet, grundet
gennemskæringer.
Kassen med de omtalte plader er benævnt
“Sideplader” som på nedenstående grafik:

Løft ALTID sidepladerne i den del af pladen
der IKKE er gennemskåret!
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(kun fritstående)
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Samling af korpus
329566 309104 313748 306488 323769 334556
X1
X1
X1
X 18
X4
X 12

X 12
329566
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Samling af korpus

X 12
309104
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Samling af korpus

1

Samling af korpus

X6

309104
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Samling af korpus

X4

313748
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Montage af midterstykker
Kun reol og skab (ikke ATTICCO Halv)

309104
X6

Midterstykket med beslag
ligger i emballagen mærket “Reol”.

X6

309104

11

3

Vælg møbeludtryk
Kun fritstående møbel

Dit fritstående møbel kan i mange situationer
samles med forskelligt møbeludtryk og
benhøjde. Find dine muligheder på
atticco.dk under under “Din løsning”

Indsæt mål for skunkhøjde A og
skråvinkel B (målt hvor møblet
skal stå). Vælg din møbelhøjde
(Lav eller Høj) og vælg så
møbeludtryk i form af
møbelhøjde og dybde.

Eksempel:

Dit valg:
Til samlevejledningen
1
2
3
4
12

Vinkel oprundet
Møbeldybde
Møbelhøjde
Benhøjde
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Vælg møbeludtryk
Kun indbygget møbel

Hvis du skal indbygge dit møbel, er standard en sokkelhøjde på 3cm.
Hvis du ønsker en højere sokkelhøjde, så undersøg først muligheden for at der er plads i skunkrummet til dette. Du kan tjekke dette vha. regneværktøjet på atticco.dk.
Den højde du ønsker at øge sokkelhøjden med ud over de 3 cm, skal du trække fra den
faktiske skunkhøjde, når du taster værdierne ind i regneværktøjet:

Eksempel:

Du ønsker en sokkelhøjde på 18 cm og din
skunkhøjde er 120 cm.
Indtast værdien for den aktuelle skråvinkel
og indtast en justeret værdi for skunkhøjden
på 120 cm - 15 cm = 105 cm.
De fratrukne 15 cm er fremkommet som 18
cm (ønsket sokkelhøjde) - 3 cm (standard
sokkelhøjde).
Hvis regnemodellen stadig siger OK til
indbygning - fint.
Hvis ikke, find da den højest mulige sokkelhøjde ved stepvis at reducere skunkhøjden
nedad til beregningsmodellen viser at den
givne sokkelhøjde er mulig.
Læs mere om indbygning af ATTICCO på
www.atticco.dk under “montering”.

13

3

Vælg møbeludtryk
Kun fritstående møbel

Møbelben
X4

Møbelben dele (= 1 ben)

Monteringsplade
lav

Monteringsplade
høj

Mellemstykker

Møbelfod

103190
X 16

Gevinddække

Et møbelben består af en lav eller høj monteringsplade, et antal mellemstykker, en møbelfod
og dertil et gevind-dække der skjuler mellemstykker og gevind. Fleksibiliteten i møbelbenet
opnås ved valget af monteringsplade, antallet af mellemstykker og ved justering af gevind.
Med afsæt i den benhøjde du har noteret i skemaet på side 12 nederst, kan du finde sammensætningen af dine individuelle møbelben herunder:
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Benhøjde i mm

Sammensætning møbelben

70-86

Lav monteringsplade + møbelfod

87-100

Lav monteringsplade + møbelfod

101-118

Lav monteringsplade + 1x mellemstykke + møbelfod

119-132

Høj monteringsplade + 1x mellemstykke + møbelfod

133-149

Lav monteringsplade + 2x mellemstykke + møbelfod

150-164

Høj monteringsplade + 2x mellemstykke + møbelfod

165-181

Lav monteringsplade + 3x mellemstykke + møbelfod

182-196

Høj monteringsplade + 3x mellemstykke + møbelfod

197-213

Lav monteringsplade + 4x mellemstykke + møbelfod

214-227

Høj monteringsplade + 4x mellemstykke + møbelfod

228-244

Lav monteringsplade + 5x mellemstykke + møbelfod

245-250

Høj monteringsplade + 5x mellemstykke + møbelfod
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Vælg møbeludtryk
Kun fritstående møbel

Start med at tilpasse gevind-dækket. Længden af gevind-dækket skal svare til møbelbenenes samlede længde fratrukket 22 mm. Brug en hobbykniv eller nedstryger til at afkorte gevind-dækket.
Vælg den monteringsplade (lav eller høj) du fandt i skemaet på side 14 og montér den i bunden af
møblet. Påsæt gevinddækket over monteringspladen med den afskårne kant op mod møblets bund.
Sammenskru nu mellemstykke/stykkerne med møbelfoden og
montér dette i monteringspladen.
Gentag processen for alle 4 møbelben.

X 4, Ben
X 16, 103190

Vend møblet ved at løfte det rundt.
Møbelbenene kan tage skade, hvis
møblet skubbes rundt!
Vær gerne 2 til at løfte møblet rundt.
15
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Vælg møbeludtryk
Justering

ATTICCO skal vha. de fleksible møbelben justeres, så møblet er i vinkel vandret og lodret.
Placer møblet ved endelig placering, og kontrollér vinklerne. Juster på møbelbenene indtil
møblet er i vinkel både vandret og lodret. Brug et vaterpas.

Duo, Trio & Quattro
Placer de enkelte korpus ved endelig placering (1).
Juster møbelbenene til møblet er i vinkel (2).
Juster herefter højden (alle fire møbelben) på
hvert korpus, så alle korpus er i samme højde (3).
Tjek til sidst vinklerne; Vandret og lodret. Juster
møbelbenene således, at de alle understøtter
møblet (har kontakt til gulvet). Tag et diagonalmål
som kontrol (4)

(1)

(2)

(3)
(4)
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Samling i bredden

For møbler med mere end ét korpus-element.
317778 303125 329563
Solo+ & Duo
X5
X5
X4
Duo+ & Trio
X 10
X 10
X8
Trio+ & Quatttro X 15
X 15
X 12

Saml det antal korpuselementer der skal indgå i det færdige møbel. Beslag findes i posen vedlagt
Placer korpuselementerne ved væggen for endelig placering Toppladen
og tæt op ad hinanden.
Husk at løfte korpus - ikke skubbe!
Isæt de 4 dyvler (brug ikke hammer) i den ene
af de 2 sideplader på korpus der skal samles.
Løft og pres de 2 korpus (sideplader)
sammen. Fasthold herefter evt.
møblet med brug af skruetvinger.
Isæt 5 skruer i de sideplader
der møder hinanden, med
hhv. han- og hun-skrue.

X5
317778

X5
303125

Obs!
Hvis du senere ønsker at flytte dit møbel - skal
du adskille møblet og flytte hvert korpus for sig!
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Montage af inddækning
Kun fritstående møbel

Montage af inddækning sker med møbeldele og beslag fra boksene sideplade og topplade.
De 2 inddækningsplader er mere skrøbelige end øvrige plader, grundet gennemskæringerne.
Løft derfor ALTID pladerne i den del der IKKE er gennemskåret.

Pas på gennemskæring med kniv:
Placer sidepladen på et tæppe og læg derpå 2-3 lag pap fra emballagen!

Til samlevejledningen
1
2
3
4

Vinkel oprundet
Møbeldybde
Møbelhøjde
Benhøjde

Find den skæring (vinkel i grader) på sidepladen der svarer til tallet
i skemaet for valgt møbeludtryk (herover). Træk en hobbykniv
i sporet fra A i retning af B. Efter 3-9 træk afhængigt
af knivens skarphed og tryk – deles pladen i to.

B

A
TIP: Sæt evt. malertape på frontsiden, hvor delingen sker. Det vil reducere risikoen for grater.
Træk kniven ind mod kroppen med et konstant tryk på klingen. Det anbefales at der
bruges en hobbykniv med et skarpt og stabilt blad med en kort klinge, dog minimum 15 mm.
Er din løsning med SPIDS BAGKANT,er tilpasningen af den ene sideplade færdig.
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Montage af inddækning
Kun fritstående møbel

Find den skæring (møbeldybde i cm) på sidepladen der svarer
til tallet i skemaet for valgt møbeludtryk. Træk en hobbykniv
i det angivne spor. Valgfri retning. Efter 3-9 træk afhængigt
af knivens skarphed og tryk - deles pladen i to
Gentag processen med den anden sideplade.

For at mindske krumning af sideinddækningerne placeres
et antal mellemstykker i hver 3. gennemskæring.
Læg sidepladen på et plant (ikke ridsende) underlag,
med gennemskæringerne vendt opad.
Pres derefter forsigtigt mellemstykkerne
i bund i gennemskæringerne ca.
midt på stykket med lodrette
gennemskæringer.
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Montage af inddækning
Kun fritstående møbel

329563 103087
X8
X 10

OBS!
Brug ikke hammer!

X8

329583
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Montage af inddækning
Kun fritstående møbel

X 10
103087
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Montage af inddækning

Fritstående møbel:
Monter sikkerhedsanordning mod fremfald af møbel.
Specielt vigtigt ved kommoden.

306488 323769 334556
X1
X1
X1

Fastgør sikkerhedsstroppen i bagvæggen midt for møblets endelige placering og ca. 2 cm
under korpus-højde (= møblets højde uden toppladen). Den færdige møbelhøjde finder du på
skemaet for møbeludtryk.
Fastgør stroppen til væggen. Benyt den type skrue og rawplugs som passer til bagvæggen.
Træk den anden ende af stroppen frem og placer den fladt midt på korpus. Løft møblet ind
mod væggen så stroppen kan forankres med skrue i det udfræsede hul på toppen af korpus,
ca. 1 cm fra stroppens ende.
Indbygget møbel:
Det indbyggede møbel fastgøres til skunk, væg og gulv via forborede huller i korpus.

X1

323769, 306488
334556
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Montage af inddækning
Kun fritstående møbel

Toppladen placeres over de gennemgående huller i korpus’ top.
For de brede møbler - Trio og Quattro - kontrollér, at møblet ikke buer i
længderetningen inden toppladen skrues fast!
Toppladens front skal matche med fronten på sidepladerne.

103087
Solo
X4
Duo
X8
Trio
X 12
Quattro X 16

Solo: X 4
Duo: X 8
Trio: X 12
Quattro: X 16
103087

Anvend skruetvinger for at undgå at toppladen forskubber
sig under monteringen på korpus.
Husk at beskytte toppladen mod mærker fra skruetvingen!
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Samling af reol og skab
301025
X4

I reolpakken er midterstykket allerede
taget fra pakken og monteret i korpus.

X4

301025
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Samling af skab
328800
X4

331109
X4

307091
X8

Skabet færdiggøres med afsæt i en reol!
Monter de 2 Push-out i toppen af skabet. Beslagets
længde kan justeres ved at dreje gummihovedet.

103288 311200 313914
X8
X4
X2

319635
X2

X2

319635

X4

311200

25

Samling af skab

6

X4

X8

307091

X2

313914

X8

103288

X4

328800

Låge til ATTICCO halvt kopus kan både højre- og venstrehænges.
26

331109

6

Samling af skab

Montering af skabslåge

Klik beslaget på skabslågen sammen med modtagebeslaget på korpus:
1

1. Skub krogen ind
2. Klik beslaget på plads

Afmontering af lågen
sker ved at trække udad i
det lille “håndtag” bagerst
på hængslet.

For at få et perfekt fungerende
møbel, skal korpus være i
vatter.
Dette gøres via justering af
møbelbenene.
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Samling af skab
3

2

1

Op-ned: Skruerne 1
Justér skabslågen op og ned, indtil
der er ca. 3 mm luft mellem lågen
og inddækningen (over).
Stram herefter de to skruer i begge
hængsler.
Højre-venstre: Skrue 2
Skrue 2 forskyder lågen i vandret retning.
Justér skabslågen således, at den følger
korpus’ lodrette og vandrette linjer og
så der er ca. 3 mm luft til den lodrette
inddækning.
Ud-ind: Skrue 3
Skabslågen kan skrues frem (ud fra
korpus) og tilbage, således at lågen
følger inddækningen set fra siden.

HUSK:
Er korpus ikke i vinkel kan lågerne ikke justeres på plads!
28

6

Samling af skuffer
329566 329125 313116 309752 303917 313748 326582 9099942
X6
X 24
X 24
X9
X9
X6
X 12 9099943
X1

Skuffe nr. Skuffefront
1

Sidestykker x 2
(højre og venstre)

9099955
9099956
X1

9111277
9111278
X1

Bagstykke

Pladebund

Mål i mm

2

1

231x794

120x300

105x728

738x305

3

2

231x794

120x500

105x728

738x505

3

231x794

120x550

105x728

738x555

Alle 3 skuffer samles på samme måde.

Samling skuffe nr. 3

Sidestykker 2 stk
120 mm x 550 mm

X4

313116
1
2

Bagstykke
105 mm x 728 mm

X4

329125
3
29
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Samling af skuffer

X4

313116

X2

329566
4

5

X4

6

319125

7
30

Skuffefront:
231 mm x 794 mm

6

Samling af skuffer
Pladebund:
738 mm x 555 mm

X3

309752

X3

8

303917
9

X2

313748

11

10
Valgfrit:
Hvis bunden sidder løst i skuffefrontens udfræsning,
brug 2x clips til at fastholde bunden til skuffefronten.
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Samling af skuffer

Skufferne 1 og 2 samles på samme vis som skuffe 3.
Benyt skemaet til at finde de relevante skuffedele.
Bemærk alle 3 skuffer har samme skuffefront.

X 12
326582
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Samling af skuffer

Isætning af skuffer i korpus
Træk skinnesættet helt ud.
Skub bagkanten af skuffen
ind i de 2 kroge på skinnen
bagerst. Pres skuffefronten
ned over de 2 paler.
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Samling af skuffer

Justering af skuffefrontens højde:

Afviger afstanden mellem de enkelte skuffefronter,
benyt da justeringsskruen på skuffeudtrækket.
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Montage af kantbånd
Kun fritstående møbel

Med ATTICCO sideplader følger 2 bredder af kantbånd:
Et 45 mm kantbånd der dækker en eventuel “luft-kile” mellem
sideplade og skrå bagvæg. Se illustration til højre:
Et 15 mm kantbånd der sikrer en pæn afslutning af pladen, hvor
denne er delt.

Tilpasning og påsætning:
45 mm: Når kantbåndet klippes – se illustration herunder - skal det vende så tapen ligger ind
over møbelpladen. Aftør pladen med den vedlagte renseserviet. Aftræk den beskyttende film
og pres båndet på plads.
15 mm: Kantbåndet har længde nok til at dække både den skrå og lodrette skærelinje. Fjern
med sandpapir små ujævnheder som er opstået under delingen af pladen. Vend den ru side
af båndet mod møbelpladen og tilskær dette – se evt. herunder. Med strygejern påstryges
båndet - læg et bomuldsklæde mellem kantbånd og strygejern. Der stryges indtil kantbåndet
binder.

1

2

3

4

5

box
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TTICCO

Dit ATTICCO er nu færdigt og klar til brug.

Samtlige tegninger/skitser i denne vejledning tilhører ATTICCO ApS, og må ikke kopieres,
publiceres eller på anden måde udnyttes uden tilladelse

© ATTICCO ApS 2021-04

Rigtig god fornøjelse.

