
Montering av utanpåliggande sockel

Dekorsockel med höjd 130 mm levereras i hellängder och kan anpassas och monteras på olika sätt. Stäm alltid av med bestäl-
laren och inredaren vilket monteringsalternativ som avses. 
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MONTERINGSALTERNATIV 

SOM ÖNSKAS.

1. Utanpåliggande sockel 130 mm
2. Fotlist under bänkskåp 19 - 25 mm
3. Standardsockel i stomkant 150 mm
4. List/regel i golv
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Montering
Montera bänkskåpen med stödben och/eller reglar som beskrivet i 
monteringsanvisningen.
Börja med att fästa standardsockeln (3) i linje med bänkstommen 
eller i linje med frisidan. Rådfråga beställare vid oklarhet.
Vid vaskskåp och häll bör den utanpåliggande sockeln inte gå utan-
för lucklinjen.

Fäst fotlisten, skruva  fast i stommen. 
Fäst den utanpåliggande sockeln i standardsockeln.
Det går också att fästa en list i golvet (4) då standardsockel inte 
används. Fäst den utanpåliggande sockeln i listen. Fäst fotlisten i 
bänkstomme. Golvlist följer ej med beställningen.

Standardsockel (3) är fäst i linje med 
bänkstommen. 
Fäst den utanpåliggande sockeln i 
standardsockeln, strax innanför ev.  
pilasterhörn.

Standardsockel (3) är fäst innanför
bänkstommens framkant.
Den utanpåliggande sockeln är fäst i 
standardsockeln, innanför lådfronter 
(lämpligt vid arbetsdel).

Standard- och utanpåliggande sockel Fotlist och utanpåliggande sockel

En fasad fotlist 19 mm är fäst i stomme 
med fasning utanför lådfronter.
Den utanpåliggande sockeln 130 mm 
är fäst strax innanför fronterna (lämpligt 
vid arbetsdel).

Framdragen dekorlist 19 mm är fäst i 
linje med frisidorna.
Den utanpåliggande sockeln 130 mm 
monteras i golvlist fäst i golv innanför. 
Använd maskeringstejp vid gering av 
hörn.

Sänkt utanpåliggande sockel

Den utanpåliggande sockeln 
är tillsågad i 100 mm och fäst i stan-
dardsockel 150 mm under stomme.



Pilaster (bredd 50 mm) går till golv, 
framdragen strax framför sockel  
mellan bänkskåp.

Helintegrerade diskmaskiner med snickerilucka 21 mm 
(som inte monteras med Sliding Door) kan fastna i sockeln 
vid öppning. 
Till vänster visar vi en alternativ montering.
Utanpåliggande sockeln är fäst utanför 
standardsockeln (monterad i linje med stomme).
Standardsockeln är nedsågad (fasad) i ovankant under 
diskmaskinen för att luckan ska kunna öppnas utan att ta i.
Montören har även sågat ur en ventilationsspringa mot golv.
Kan även behövas under helintegrerad kyl och frys. 

Avbrott i sockel för pilaster Fotlist och utanpåliggande sockel

Pilaster (bredd 50 mm) med höjd som 
bänkskåp 720 mm.
Monterad i liv ovan framdragen dekor-
list 25 mm.
Utanpåliggande sockel höjd 130 mm i 
linje med pilaster avslutar.

Pilasterfrisida

Köpmansdisk med en pilasterfrisida 
med handdukslist. Lådfronterna går 
utanför pilasterkanten. 
Indragen standardsockel 150 mm 
under stomme.

Alternativ vid utanpåliggande sockel

Montering av utanpåliggande sockel under diskmaskin

Standardsockeln är 
nedsågad (fasad) i 
ovankant för att luck-
an ska kunna öppnas 
utan att ta i.

Ursågad ventilations-
springa mot golv.


