
Art nr:  9MONT 905-01-02       Sid 1       2021-11-12 

AB Furhoffs Rostfria 

Box 93, 54122 Skövde, Sweden 

www.furhoffs.se • info@furhoffs.se • Tel +46 (0) 500 44 45 46 

MONTERINGSANVISNING 

- Benbocksbänk HYGIEN 905-01 

- Konsolbänk HYGIEN 905-02 

 

 

 

UTRUSTNING VID MONTERING: 

• Monteringsskruv / plugg 

• Borrmaskin/Skruvdragare 

• Vattenpass 

• Mätverktyg 

 

MÅTTSKISS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFÖR FÖLJANDE STEG FÖR ATT MONTERA  

HYGIENBÄNKEN: 

1. Mät ut och montera konsol [1, 2].  

• Rekommenderad höjd ovankant 

bänkplan, 900 mm.  

• Rekommenderad montering av 

konsol från gavel bänk, 80 mm. 

 

  VIKTIGT 
 Se till att väggens konstruktion är tillräck-

ligt robust för att kunna bära upp  

bänkens tyngd vid användning. 

2. Upprepa steg 1 för övriga konsoler [1, 2].  

 

 TIPS 

 Montera bänkplan så det finns ca 40 mm 

fritt på vardera sida om konsolerna.  

Det blir lättare att komma åt för rengöring 

och minskar risken för bakterie- 

tillväxt.  

3. Kontrollera med vattenpass att konsoler-

na sitter i våg. 

4. Passa in bänkplan [3] med önskat av-

stånd från vägg (0—50 mm) samt  

konsolernas placering under bänk innan  

bänken monteras. 

5. Dra av skyddstejp på ovansida konsol  

[1, 2] och lägg på bänken. Notera att den 

dubbelhäftande tejpen ”nyper” direkt. 

 

TIPS 

 Montera bänkplan så att det finns minst 

40 mm fritt mot vägg. Det blir lättare att 

komma åt för rengöring och minskar 

risken för  bakterietillväxt. 

6. HYLLPLAN FURO 905-02  

Om bänken har hyllplan [5], dra av 

skyddstejp på väggkonsol [1].  

Passa in hyllan i önskad placering innan 

den monteras på den dubbelhäftande 

tejpen. 

 

ÖVERSIKT 

1 Väggkonsol 905-02 4 Ev. fast monterade 

tillbehör 

2 Benbockskonsol 905-01 5 Ev. hyllplan 

3 Bänkplan   

MONTERING 
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MONTERINGSANVISNING 

- Benbocksbänk HYGIEN 905-01 

- Konsolbänk HYGIEN 905-02 

 

 

 

7. HYLLPLAN FURO 905-01 

Om bänken har hyllplan [5], dra av skydds-

tejp på medföljande stag  [A]. Placera stagen 

på respektive benbockskonsol [2].  

Passa in hyllan i önskad placering innan den 

monteras på den dubbelhäftande tejpen. 

 


