
2

LEVERANS och MOTTAGANDE
Du har beställt ett nytt kök från Smedstorp Kök. Vi tackar för 
ditt förtroende att få tillverka ett skräddarsytt kök, anpassat 
till dina behov och din inredningsstil. 

Varje nytt kök innebär en omfattande arbetsprocess med 
många hantverksmässiga moment. Kvalitet kräver att man är 
noggrann både med material och utförande. Kvalitet kräver 
också tid. Därför ber vi dig montera våra kök med omsorg.

I den här guiden ges praktiska tips och viktig information. 
Spara guiden och förvara den tillsammans med alla bruks-

anvisningar som följer med dina vitvaror.  Följ skötselanvis-
ningarna för bästa hantering av ytor och inredning.

En hantverksmässigt utförd montering är en viktig garanti 
för ett perfekt slutresultat och ett snyggt kök. Din montör 
behöver noga följa monteringsanvisningarna. Det sparar tid 
att visa montören anvisningarna redan nu.

Det finns även monteringsanvisningar för speciella detaljer 
på vår hemsida www.smedstorp.com under fliken Ladda ner.  
Där hittar montören det som eventuellt saknas i denna  
guide.

Mottagande
 
1. Kontrollera att antalet kolli stämmer med fraktsedeln.

Kontrollera att ytteremballaget är fritt från synliga trans-
portskador innan du undertecknar fraktsedeln. 

2. Eventuella synliga transportskador på emballaget eller 
saknat gods skall alltid anges på fraktsedeln. Anmärk- 
ningen skall signeras av chauffören. Vid problem,  
kontakta din säljare omedelbart.

3. Det är viktigt att emballaget avlägsnas direkt efter att 
alla kollin står inomhus. Placera inte luckor och skåp där 
de riskerar skador, stötar eller fukt.

4. Bänkskivor i trä och laminat bör placeras utan em-
ballage på jämnt underlag i rumstemperatur. 

5. Om du eller din montör upptäcker fel eller skador på 
köket efter avemballering, måste du kontakta oss snarast. 

6. Allt gods är transportförsäkrat.
7. Material som anses vara felaktigt får inte monteras. 

Monterade detaljer betraktas alltid som godkända.
8. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller 

slagmärken som uppstår i samband med eller efter mon-
teringen omfattas inte av vår garanti. 

9. Varje leverans MÅSTE tas emot personligen. Om ingen 
är hemma, ställs leveransen in. Vill du ändra tid, måste det 
göras minst en vecka innan bekräftad leveransdag.

Lagring
•	 Trä är ett naturmaterial vars form följer luftens relativa  

fuktighet. Snickerier måste förvaras i lokaler med tempe-
ratur och luftfuktighet som motsvarar en normal bostad.

•	 Skador som uppkommer på lagrat material i olämplig 

miljö kan inte reklameras. 

Tips innan montering
•	 Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du  
 börjar.  Kontakta din säljare om du är osäker.
•	 Visa elektriker och VVS-montör ritningsunderlagen  
 direkt. Förbered för belysning i ljusbotten med ledningar  
 bakom väggskåp, i vitrin och eluttag. Kolla avloppet så  
 underlättas arbetet.
•	 Mät ut golvets högsta punkt. Notera hur höjden skiljer  
 över golvet där skåp ska stå. 
•	 Montera av luckorna från stommarna och förvara dem  
 så  skador undviks.
•	 Börja alltid i en hörna. Kontrollera att skåpen står i  
 vinkel.
•	 Ställ ut skåpen på golvet i den ordning de skall monteras. 
 Då ser du hur passbitarna ska placeras vid hörn, fönster 
 bänkar etc. 
•	 Kontrollmät så allt överenstämmer med ritningen.
•	 Tänk	på	placering	av	handtag och knoppar, luckorna  
 levereras utan handtagsborrning.
•	 Skruv för montering av skåpen mot vägg eller golv  
 medföljer ej. Montör införskaffar skruv beroende på  
 underlag och väggkonstruktion.
•	 Täckplugg som döljer skruvhuvuden i väggskåp  
 medföljer ej. Montör införskaffar plugg som passar till 
 stommen.
•	 Använd	maskeringstejp vid sågning av passbitar,  
 krön- och ljuslister, frisidor m.m. så undviker du urslag vid  
 sågningen.
•	 Skydda lådskenorna mot byggdamm. Dammsug rent  
 i skenorna direkt efter sågning. Minsta skräp eller spån i  
 skenorna försämrar lådans funktion. 

LÄS ALLTID MONTERINGSANVISNINGEN  
INNAN DU BÖRJAR. 

ÄR DU OSÄKER – RÅDFRÅGA DIN SÄLJARE


