3. Montering väggskåp

Art.nr. 33438

3.3 VENTILATIONSGALLER
MONTERING VENTILATIONSGALLER
•

Ursågning för ventilationsgaller måste göras i både sockel och
takanslutning då kyl och frys byggs in (om ventilation ej finns i toppskåpet). Använd ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast
eller ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look och
art.nr. 39049K i kulör. Ursågningsmått 473x73 mm.

•

Vid inbyggnad av mikro i halvhöga skåp måste ursågning för
ventilationsgaller göras i bänkskivan. Ventilationsgaller för infällning
art.nr. 39049 i rostfri look rekommenderas till bänkskivor eftersom
gallret är helt plant. Se respektive vitvaruleverantörers anvisningar
för ventilation.

Ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast. 			
Höjdxbredd 80x475 mm.

Ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look och art.nr. 39049K
i kulör. Höjdxbredd 86x500 mm.

Ventilationsgaller för infällning i framdragen sockel allmoge art.nr. 33440 i
aluminium och art.nr.
33440K i kulör. Höjdxbredd 57x570 mm.
33440 - ISO HÖGER ( 1 : 2 )

Om inbyggnadsmikro i väggskåp från Bosch/Siemens/Electrolux används,
krävs ett urtag i eventuell belysningsbotten enligt bild (vy underifrån). Se
monteringsanvisning
belysningsbottnar.
33440 - ISO VÄNSTER ( 1 : 2 )

3.4 FLÄKTHYLLA MED LUCKA
MONTERING FLÄKTHYLLA MED LUCKA
1.

Kapa vid behov fläkthyllans underkant så den passar fläktens höjd.
Tänk på att avstånd mellan spis och fläkt ska vara minst 500 mm.
Olika fläktar kräver olika avstånd från spishäll. Se fläkt-		
leverantörens anvisningar.					

2.

Om man väljer att skruva fast fläkthylla med sammanbindningsskruv
rekommenderas en kontroll med den lokala sotaren så att detta är en
godkänd lösning.					

3.

Från bifogad beslagspåse monteras kopplingsbeslaget ihop, det vita
skruvhuvudet och pinnskruven, för montering i ovankant. I fläkthyllan
finns ett genomborrat hål där kopplingsbeslaget ska monteras. Borra
först ett 6 mm-hål till angränsande skåp och montera kopplingsbeslaget med det vita skruvhuvudet från fläkthyllans sida och
vingmuttern i angränsande skåp. 					

4.

Därefter borras ett 5 mm-hål i nederkant från angränsande skåp och
skruvöglan trycks dit med öglan från angränsande skåp som en sprint.
Tänk på att vingmuttern och skruvöglan blir synliga om man har ett
öppet skåp intill.					
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