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Stödben Classic

Stödben Classic 264 mm till Free kommod har endast estetisk funktion. 

Kommoden ska alltid fästas i väggskena! Vält aldrig upp kommoden på 

stödbenen då detta kan medföra risk för att kommodens underrede skadas. 

Använd justerskruven undertill för att kompensera för ojämnheter i golv. 

Supporting legs Classic 264 mm for washstands Free are only for estethic 

purposes. The washstand should always be fixed to the wall! Never tip the 

washstand onto its supporting legs as this may risk damaging the bottom 

panel of the washstand. Use the adjustment screw to compensate for  

floor irregularities. 

1.  Montera stödbenen innan kommoden fixeras i väggen. Låt kommoden 

ligga på rygg under tiden du monterar stödbenen. 

2.  Skruva fast stödbenen enligt borrmall nedan.

3.  Stödbenen på kommodens baksida sätts fast med endast två skruvar 

i ryggpanelen på kommoden (se bild A) och stödbenet sitter över 

kommodens sidopanel för ökad stabilitet.

4.  Stödbenet i kommodens front sätts fast med tre skruvar (se bild B) 

och stödbenet sitter över kommodens sidopanel för ökad stabilitet.

Stödbenets justermån: 264 – 280 mm. 

1.  Mount the supporting legs before fixing the washstand to the wall.  

Let the washstand lie on its back when attaching and fastening the 

supporting legs.

2.  Fix screws according to the drill template below. 

3.  The supporting leg in the washstand’s back is fastened using only  

two screws (fig. A) and is mounted over the washstand’s side panel  

for increased stability.

4.  The front supporting leg is fastened using three screws (fig. B) and is 

mounted over the washstand’s side panel for increased stability. 

Supporting leg adjustment range: 264 – 280 mm. 
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VIKTIGT /Important

STÖDBEN CLASSIC 264 MM TILL SERIE FREE 508100 

/Supporting legs Classic 264 mm for series Free 508100

Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida: www.vedum.se.


