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OAS BIG
monteringsanvisning 

Steg 1 
Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt för skydd av ytan.

Steg 2 (vid delad skiva, se steg 2 nedan) 
Placera benens metallfästen i de utfrästa ytorna på bordsskivans undersida. 

Steg 3 (bord Ø240 cm, se steg 3 nedan) 
Skruva fast skruvarna M6x65 (påse 1) genom benets stag i skivans rampamuffar. 
Bord Ø240 cm, se steg 3-4 nedan. 

Steg 4 
Skruva fast skruvarna 5x16 genom metallfästet i skivan, dra försiktigt så de inte snurrar. 

Steg 5 (vid delad skiva, se  steg 5 nedan nedan)
Vänd upp bordet. Klart! 

vid delad skiva 

Steg 2
Vid delad skiva placeras två ben över skivornas skarv. Följ sen steg 2 ovan, men skruva 
bara fast benen på den ena bordshalvan. 

Steg 3-4
Vid bord Ø240 cm. Skruva fast träbalkarna i förborrade hål på den skivhalva som har 
tre ben.

Steg 5 
Vänd först bordshalvan med 3 ben, sen halvan med 1 ben, låt skivan vila mot de utstick-
ande metallfästena. 

Steg 6
Flytta ihop skivorna, styrtapparna hjälper dig hitta rätt. Montera fästbeslagen  för att dra 
ihop skivorna. Därefter skruva i skruvarna i benbeslagen enligt punkt 3-4 ovan.

Steg 7
Avsluta med att fästa reglarna under den bordshalva där de ännu inte skruvats fast.  
Klart!

 

Vid leverans medföljer 

Påse 1

• 16 st. skruv M6x65
• 24 st. skruv 5x16

Påse 2 (vid delad skiva) 

• 2 st. kopplingsbeslag

påse 3 (vid delad skiva Ø 240 cm
• 8 st. skruv 4,2x65
hör till 2 st. träbalkar att skruva 
under skivan. 

 

verktyg Som krävs
 
• Skruvdragare, bits 

PH2, P2R eller stjärn-
skruvmejsel 

• Blocknyckel nr.10, 
eller liten skiftnyckel 

• Sexkantsnyckel nr. 5

 

tidsåtgång 
 
2 pers ca 20-25 min/
bord
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OAS BIG
demonteringsanvisning 

Steg 1
Vänd på bordet (2 personer), var försiktig så inte ytan repas. 

Steg 2
Lossa fästbeslagen och stödreglarna som håller ihop skivan. Klart!

vid delad skiva

Steg 2
På benet över skarven, släpp skruvarna på ena sidan och alla skruvarna i benets 
stag. 

Steg 3
Vänd skivan med ett skruvat ben och lossa benet (2 personer). Gör likadant med 
andra skivan. Klart!

 

verktyg Som krävs

• Skruvdragare, Bits PH2, P2R 
       eller stjärnskruvmejsel
• Blocknyckel nr.10, eller liten 

skiftnyckel 
• Sexkantsnyckel nr. 5

 

tidsåtgång 
 
2 pers ca 35 min/
bord
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