MONTERINGSANVISNING FÖR GRILL 1300 mm.
Det här är en monteringsanvisning för våra åttakantiga grill. Hoppas att den underlättar och att ni
känner er trygga under er montering.
Verktygen som ni behöver hittar ni på sista sidan.
Det underlättar att montera ihop grillen på en hård och plan yta.
Steg 1. Börja med att lägga ut fyra av de kluvna timrade bräderna som mäter 50x75 mm i en fyrkant
på marken. Placera sedan de ut fyra hela 50x150 mm timrade brädor ovanpå på de kluvna så att de
tillsammans bildar en åttakantig grund. (vänster bild).

Använd sedan något tungt att hamra ner det andra timrade varvet i det undre. De timrade brädorna
behöver inte skruvas ihop när passformen är så precis att de kilar ihop med varandra.
Använd er inte av en vanlig hammare när den kan lämna fula märken (gummiklubba är att föredra)

Fortsätt med varv tre och fyra.

Avsluta det sista och femte varvet med de fyra resterande kluvna 50x75 mm timrade brädorna.

Steg 2. När de fem timrade varven är ihopsatta börjar man med att lägga ut det gerade ramvirket
runt den åttakantiga grillstaden. Fäst ihop ramvirket med en 4x60 mm skruv i varje hörn (vänster
bild). Skruva inte in skruvarna helt förrän ni har justerat in ramen! När placeringen är klar skruvas
ramen fast i grillens timrade stomme. Använd er av en skruv 4x60 mm till varje hörn.

Prata med din återförsäljare om lämpligt fyllningsmaterial.
Placera sedan Ut den åttakantiga insatsen som ska skydda grillens träram.

Avsluta med att fylla upp insatsen och det runtomliggande med fyllningsmaterial.

Verktyg för att underlätta monteringen:
Skruvdragare med bits (torx TX20)
Gummiklubba.

LEVERANSBESKRIVNING ÅTTAKANTIG GRILL 1300 mm
8 x kluvna timrade brädor. 50x75 mm
12 x timrade brädor. 50x150 mm
8 x ramvirke. 45x145 mm
22 x skruv 4,5x60 mm
3 x skruv 4x40 mm
1 x Grillplåt

Ring eller mejla gärna för mer information och beställning.
Componenta Wood AB
Lotusgränd 7
941 40 Piteå
0911-693 30
info@componenta.se
www.componenta.se

