
support@lundbergs-mobler.se +46(0)504-40440  www.lundbergs-mobler.se

RAMO
monteringsanvisning 

 

Vid leverans medföljer 

hel skiva

Påse 1

• 20 st. fjäderbrickor
• 20 st bult M6x16

Påse 2

• 4 st. skruv M6x65
• 4 st. skruv 4,2x65

 

verktyg Som krävs

• Sexkantsnyckel nr 5
• Skruvdragare, bits 

P2R
• Blocknyckel nr.10, 

eller liten skiftnyckel

 

tidsåtgång 
 
2 pers ca 35-40 min/
bord

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

Steg 2 
Montera benstativen med bultar och fjäderbrickor (påse 1), med kopplingshakarna 
vända in mot skivan. 

Vid delad skiva monteras benstativet med kopplingshakar på båda sidor, mitt 
över bordets skarv, så att benbeslaget sticker utanför kanten till hälften. 

Steg 3
Fäst balken mellan benstativen. Skruva M6x65 skruven genom benstativet in i 
regeln. Fäst därefter 4,2x65 skruvarna genom balken ner i skivan. Dra de sista 
varven försiktigt så skruven inte snurrar.

Delad skiva; Följ steg 3 först med en bordshalva och vänd upp den. Lägg därefter 
upp den andra halvan så den vilar på benbeslaget i skarven. 

Steg 4
Vänd upp bordet (2 personer). 

Steg 5
Tryck fast den nedre smalare balken mellan de förmonterade kopplingshakarna. 

Steg 6
Delat bord; Fäst skivan i benbeslaget med bultarna och montera 
kopplingsbeslagen vid bordets mittskarv för att dra ihop skivorna. 
Klart!

 

Vid leverans medföljer 

delad skiva

påse 1

30 st. fjäderbrickor
30 st. bult M6x16

PÅse 2 

6 st. skruv M6x65
6-8 st. skruv 4,2x65
2 st kopplingsbeslag
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RAMO
Steg 1
Ta bort de nedre balkarna genom att försiktigt trycka dem uppåt, så att de släpper 
från kopplingshakarna. 

Delad skiva; släpp skruvarna som fäster den ena bordshalvan i mittbenets metall-
beslag,  samt kopplingsbeslaget som drar ihop de båda skivhalvorna. 

Steg 2
Vänd på bordet (2 personer), eller bordshalvorna så rätsidan ligger nedåt. tänk på 
att skydda bordsskivans yta. 

Steg 3
Lossa skruvarna som binder samman benet med den övre balken samt skruvarna 
som binder ihop balken med bordsskivan. 

Steg 4
Släpp bultarna som håller benstativen på plats. 

Steg 5
Avsluta med att skruva bort metallbeslaget och kopplingshakarna från benstativen. 
Klart! 

demonteringsanvisning 

 

verktyg Som krävs

• Blocknyckel nr.10, eller liten 
skiftnyckel

• Skruvdragare, bits PH 1, eller 
stjärnskruvmejsel (vid delad 
skiva)

 

tidsåtgång 
 
2 pers ca 34-45 min/
bord
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