MONTAGEVEJLEDNING (DK)

Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK

Tillykke med Deres nye møbel fra dk3
ROYAL SYSTEM® reolen blev tegnet i 1948
af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens
første væghængte møbelsystemer og der
er lavet mange forsøg på at efterligne det,
men ROYAL SYSTEM® forbliver originalen.
Hos dk3 skaber vi unikke møbler, som er
formgivet af naturen og forarbejdet af
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ægte ildsjæle. Med fokus på personlighed,
ærekærhed og bæredygtighed.
Kærligheden til det organiske materiale og
den kompromisløse tilgang til kvalitet er til
stede i hele processen.

Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK

ROYAL SYSTEM® reolen kan monteres
(efter dansk standard) på beton, tegl,
hulsten og dobbelt gipsplade-væg med de
medfølgende skruer og rawplugs.
Montagen bør foretages af en professionel
montør grundet elementernes størrelse
og vægt, som kræver ekstra præcision og
erfaring for at opnå et godt resultat.
Det er yderst vigtigt at væggen er egnet til
ophæng samt at alle elementer monteres
lige og plant i forhold til hinanden.
Der skal anvendes følgende værktøj:
Boremaskine til at for-bore skruehuller,
hvis nødvendigt.
Skruetrækker passende til den aktuelle
skrue.
Vaterpas ved ophængning af vangerne
Evt. målebånd.
Vælg altid en alternativ befæstningsmetode og evt. alternativt værktøj, hvis væggen
er af anden beskaffenhed.
BEMÆRK
De medfølgende skruer og rawplugs er
kun anvendelige ved vægge af beton,
tegl, hulsten og dobbelt gipsplader.

Montagevejledningsvideo på www.dk3.dk
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Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK
MONTAGE AF FØRSTE LISTE

(art. dk3-ROYAL-1+2)

Monteringen af den første liste i korrekt og lodret position er udgangspunktet for den
efterfølgende opsætning af de øvrige lister.
OBS: Listerne på ROYAL SYSTEM® er lange og smalle og kan derfor være let krumme. Ved
montage skal listerne rettes, så de er rette.
1. Den midterste liste placeres i den ønskede højde.

2. Den øverste skrue skrues næsten helt i, så denne kan
tilrettes.

3. Ved hjælp af vaterpas tilrettes listens lodrette position og
fikseres med nederste skrue. Herefter monteres de øvrige
skruer og den øverste skrue skrues helt i.
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Montagevejledningsvideo på www.dk3.dk

Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK
MONTAGE AF ØVRIGE LISTER (art. dk3-ROYAL-1+2)
Øvrige listers placering måles ud fra den første liste ved hjælp af vaterpas og vedlagte
afstandsmålebræt.
OBS: Listerne på ROYAL SYSTEM® er lange og smalle og kan derfor være let krumme.
Ved montage skal listerne rettes, så de er rette.
1. Placer en hyldebære på indersiden af både den
fastmonterede liste samt den løse liste i samme hulnummer.

2. Afstandsmåleren samt vaterpas placeres ovenpå de 2
hyldebærere og de 2 lister presses mod hinanden.

3. Pkt. 2-3 i montagebeskrivelsen til første liste gentages
for hver liste efter afmåling af afstand med afstandsmåler,
som ovenfor beskrevet.

Montagevejledningsvideo på www.dk3.dk
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Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK
MONTAGE AF HYLDER

(art. dk3-ROYAL-4)

Hertil anvendes hyldebærere med den flade side opad og den runde side nedad.
1. Den runde ende af hylde-bærerne stikkes ind i hullerne på
indersiden af vangerne, hvor disse ønskes placeret.

2. Begge hylde-bøjler placeres i hullerne på oversiden af hylden
(bemærk, at der er forskel på højre og venstre hyldebøjle).

3. Hylden med hylde-bøjler placeres forsigtigt imellem
listerne, ovenpå de i forvejen placerede hyldebærere.

4. Hylden understøttes mens hylde-bøjlerne placeres i de
passende huller på listernes inderside.

5. Sørg for at hyldebærerne understøtter hylden med den
flade side. Derved låser hyldebærerne hylden, så den ikke kan
falde ud.
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Montagevejledningsvideo på www.dk3.dk

Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK
MONTAGE AF SKABSMODULER

(art. dk3-ROYAL-6+7+8)

Hertil anvendes runde ”modul-bærere” (ståltap).

1. For montage af et skabs-, klapskabs- eller skuffemodul
placeres dets modul-bære/ståltap i den ønskede højde på
listernes inderside. For en sikker montage er det vigtigt at
hyldebærerne er skubbet ca. 25 mm. ind.

2. Skabet hænges forsigtigt på modulbærerne i de dertil
indrettede hængsler, som er formonteret på bagsiden af
modulet.

3. Kontroller at skabet hænger forsvarligt i begge sider/på
begge lister.

Montagevejledningsvideo på www.dk3.dk
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Montagevejledning ROYAL SYSTEM® / DK
MONTAGE AF SKRIVEBORDSPLADE

(art. dk3-ROYAL-12)

Hertil anvendes specialhyldebærere til skruer med den flade side opad og den runde side
nedad.
1. Placer hyldebærerne på indersiden af listerne i den
ønskede højde.

2. Hylde-bøjlerne placeres i hullerne på undersiden af
skrivebordshylden.
3. Sikringsbeslag anvendes med skruehullet ud mod kanten
og fastgøres med de medfølgende skruer, således at bøjlen
er fast fikseret under beslaget.

4. Skrivebordshylden med de fastskruede hylde-bøjler
placeres forsigtigt imellem listerne. Hylden understøttes
mens hylde-bøjlerne placeres i de passende huller på
listernes inderside.

5. Sørg for at hyldebærerne understøtter hylden med den
flade side opad. Sikringsskruer monteres nedefra igennem de
i forvejen placerede hyldebærerere op i skrivebordshylden for
at sikre stabilitet.
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Montagevejledningsvideo på www.dk3.dk

Information og pleje ROYAL SYSTEM® / DK
vigtig information
Listerne og skuffedelene i korpusmodulet
er lavet af massivt træ, som kan få en
ru overflade eller bøje let på grund af
skiftende luftfugtighed. Alle andre trædele
er finerede. Hylderne vil bøje let over tid.
Den maximale vægtgrænse per hylde er på
15 kg. for at opretholde en lige profil samt
en sikker og stabil opsætning.
Træmøbler bør ikke placeres op ad
radiatorer eller andre varmekilder, da dette
kan medfører meget kraftig udtørring af
træet og kan forårsage revnedannelser.
Man bør heller ikke stille varme eller fugtige
genstande direkte på møblet, da dette kan
medføre skade eller pletter.
Pleje af olierede overflader
Til daglig pleje bruges en klud let opvredet
i rent vand. Brug aldrig en klud med
rengøringsmiddel, da olien ellers fjernes fra
overfladen. Alle trækomponenter bør have
olie lige kort før og efter vinterperioden.
Overfladen på massivtræsdelene kan, hvis
der er ridser og det føles nødvendigt, slibes
med et meget fint sand papir (korn 280320) inden selve oliebehandlingen finder
sted. Derefter tørres møblet af, således at
overfladen er ren og tør. Påfør olien med en
ren klud, og lad olien trænge ind i overfladen
i cirka 15 minutter. Tør derefter efter på de
steder, hvor olien stadig ikke er trængt ind.
Lad herefter overfladen tørre i 12 timer
inden brug. Slibning og efterbehandling
med olie skal altid foregå i åretegningens
retning!

ADVARSEL - FARE FOR SELVANTÆNDELSE!
Klude brugt til olie, skal omhyggeligt
pakkes lufttæt, fx i staniol, plastpose eller
”druknes” i vand inden de smides ud.
Pleje af sæbehandlede overflader
Til daglig pleje, bruges en klud let opvredet
i rent vand. Hyppige efterbehandlinger
af møblet er nødvendige (6-8 gange om
året eller efter behov). Det er vigtigt, at
efterbehandle massivtræsdelene både
nedenunder og ovenpå for at undgå
spændinger. Især om vinteren, er det
vigtigt, at møblet får sæbevand lavet på
sæbespåner. Til sæbevand blandes 1⁄2
deciliter sæbespåner med 1 liter kogende
vand. Vent til blandingen er lunken. Påfør
sæbevandet med en klud. Eftertør den
overskydende sæbe med kluden og lad
derefter møblet tørre i ca. 1 time.
Generelt:
• Hæld aldrig plejeolie eller sæbevand
direkte på møblet, men på kluden.
• Giv altid hele overfladen behandling
i åretegningens retning.
• Vær opmærksom på plejeproduktets
vejledning og advarsler.
• Brug ikke opvaskemiddel til at tørre
møblerne af.
www.dk3.dk
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