
Gondol med rillepanel. Dobbeltsidet. Varenr.: 88186, 88185. 140 cm.
                  88188, 88187. 240 cm.
 
Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

Der medfølger:
2  Søjler
2 T-Fødder
1  Mellemrør
2 U-skinner til panelplade
1 Topplade
2  Panelplader
 4 Panelplader, hvis gondolen skal være 240 cm. i højden
4  Stillesko ( a )
4 Endedupper ( b )
4 Unbraco bolte t/søjler ( c )
  OBS: Disse kan være skruet i fødderne, når du modtager varerne.
1  Unbraco nøgle ( e )
 

Samling af gondolen.

1.  a)   Ved 140 cm.
           Monter alulisterne i panelpladerne.
     
     b)   Ved 240 cm.
           Skær panelpladen/-erne, så den/ de passer til U-skinnerne.
           Når du skærer de 2 øverste fag af i 2. spor, passer panelpladerne til U-skinnerne.
           Du kan skære i rillen med en fuchssvans uden at det bliver at se.
           Grunden til at de skal skæres er, at panelplader leveres i 120 i højden som standard.
           Højden bliver 240 cm., da panelpladen ikke går til gulvet.
           Monter alulisterne i panelpladerne.

2.  Monter endedupperne i enderne af fødderne. 

3.  Monter stilleskoene i bunden af de 2 fødder.

4.  Monter fødderne op i bunden af søjlerne.
     Monter dem løst/ uden bolte og vær OBS på hullerne i søjlerne vender ind mod hinanden.

5.  Monter mellemrøret med boltene, så de låser både mellemrør og fødder/ søjler.

6.  Monter U-skinnerne i slidserne på siden af søjlerne.
     a) Ved 140 cm.
             U-skinnerne er 120 cm.
             Højden bliver 140 cm., da panelpladen ikke går til gulvet.
     
     b) Ved 240 cm.
            U-skinnerne er 220 cm.
            Højden bliver 240 cm., da panelpladen ikke går til gulvet.
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7. Monter panelpladen/ -erne ved at glide den/ dem ned i U-skinnerne.

8. Monter toppladen henover panelpladen fra søjle til søjle.
    Den klemmer om søjlerne. Når den er i position, skal den derfor have et slag med flad hånd.

Der findes yderligere til gondolen:
- Masser af forskelligt praktisk tilbehør til panelplader
- Forskelligt praktisk tilbehør til søjlerne
- Bundhylde
             Ligger på fødderne fra midt-til-midt på foden.
- Hjul
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