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

Steg 1 
Öppna kartongen och låt skivan ligga kvar med rätsidan nedåt, för att skydda mot 
repor. 

Steg 2 
Placera benbockarna över skivans yttre hål. Ska benen sitta längre in, skruvas ram-
pamuffarna upp ur de yttre hålen och monteras istället i de inre hålen. Detta görs 
med en sexkantnyckel storlek 8 (påse 1). Använd en sexkantnyckel 
storlek 6 och dra fast de sex skruvarna genom benbeslaget ner i rampamuffarna 
som sitter i skivan. 

Delad skiva: Den benbock som inte är vinklad placeras i mitten.  

Steg 3
Montera metallstagen genom att försiktigt trä på dem från ytterkanten av mittsta-
gen. Centrera dem på staget och skruva i skruven i det förborrade hålet utan att dra 
åt helt, montera sen stagets andra ände i skivan. Var noga med centreringen innan 
du skruvar fast den, efterdra sen de båda skruvarna.

Steg 4 
Vänd upp bordet (2 personer). Klart!

Delad skiva: Placera de båda bordshalvorna mot varandra med den ena skivan 
vilandes på den mittersta benbocken. Montera kopplingsbeslagen i de förborrade 
större hålen vid skivans kant, dra inte åt helt och hållet. Skruva fast metallstagen i 
den i mittersta benbocken, likt de yttre. Efterdra kopplingsbeslagen i skivan.
Klart!

monteringsanvisning 

STAY XL

 

Vid leverans medföljer 

Påse 1 

• Skruvhatt M8 12st.  
• Pinnskruv 70 mm 18st till ben-

bockarna. 

Påse 2 

• Skruv kullrig skalle 4,0x20  
18 st (målade) till stagen. 

Vid delad skiva
• Kopplingsbeslag

 

tidsåtgång 

montering 
2 pers ca 20 min/
bord.

 

verktyg Som krävs

• Sexkantsnyckel nr. 5
• Skruvdragare, Bits PH2, 

eller stjärnskruvmejsel 
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Steg 1
Vänd bordet (2 personer). Var noga med att du har en ren yta som rätsidan läggs 
emot för att undvika repor.

Steg 2 
Lossa försiktigt på metallstagen.

Delad skiva: Lossa på kopplingsbeslagen. 

Steg 3 
Använd sexkantsnyckel storlek 6 för att lossa skruvarna i benbockarna. 
Om rampamuffarna i bordsskivan ska skruvas ur, använd en sexkantsnyckel nr.8 
Klart!

demonteringsanvisning 

STAY XL

 

tidsåtgång 

montering
 
2 pers ca 20 min/bord.

demontering 

2 pers ca 30 min/bord.

 

verktyg Som krävs

• Sexkantsnyckel nr. 5
• Skruvdragare, Bits PH2, 

eller stjärnskruvmejsel 
• Ev. sexkantsnyckel nr. 8


