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Steg 1 
Montera ihop benbockarna med den övre tvärbalken utan fotskydd (påse 1). 

Steg 2 
Montera ihop benbockarna med den nedre tvärbalken med fotskydd (påse 1). 

Steg 3
Lägg skivan med undersidan uppåt, se till att inga repor kan uppstå på rätsidan. 

Steg 4 
Vänd det monterade underredet upp och ner, ställ det på skivan. Skruva fast i de 
förborrade hålen (påse 1). 

Steg 5
Om upphängning för pallar ska monteras skruvas de fast i de förborrade hålen. 
Glöm inte att montera pallstoppet.

Steg 6
Vänd upp bordet (2 personer). 

Steg 7
Montera fotskydden av metall på gavlarna, dra åt skruvarna försiktigt så de inte 
börjar snurra (påse 3). 

Steg 8
Montera metallstaget i övre tvärbalken samt i gavelns lägre tvärstag med skruvarna 
4,2x35. Förborra med borr 3 mm före du skruvar fast dem (påse 2). Klart!

Är bordet korrekt monteret ska det nu kännas helt stabilt. 

STANDBYME
monteringsanvisning 

 

Vid leverans medföljer 

Påse 1  (packas med benbockarna)  

• Skruvhatt M8; 8 st (målade)
• Pinnskruv 70 mm;  8 st
• Montageskruv 4,2 x 65;  11-12 st  

Påse 2 (packas med metallstagen)

• Montageskruv 4,2x35;  6 st 
(målade)

Påse 3 (packas med fotskyddet kortsida)

• Montageskruv 4,2x13; 8 st 
       (målade)

 

tidsåtgång 
 
2 pers ca 15 min/bord

 

verktyg Som krävs

• Skruvdragare, bits P2R, 
eller stjärnskruvmesjel

• Sexkantsnyckel nr. 5
• Borr 3 mm
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Steg 1
Skruva bort metallstagen och alla de 3 fotskydden. 

Steg 2 
Vänd bordet med skivans rätsida nedåt, försiktigt så den inte repas (2 personer).

Steg 3 
Skruva loss den övre balken samt eventuellt monterade upphängningar för pallar. 

Steg 4 
Vänd på benstativet och skruva först bort den undre balken därefter den övre 
balken. Klart!

STANDBYME
demonteringsanvisning 

 

tidsåtgång 
 
2 pers ca 25 min/
bord

 

verktyg Som krävs

• Skruvdragare, bits P2R, 
eller stjärnskruvmesjel

• Sexkantsnyckel nr. 5
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