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Ta fram verktyg som åtgår vid montering. Du kommer be-
höva en 10 mm ringnyckel, skruvdragare (alt. skruvmejsel), 
samt en välsorterad bits-sats. Det kan även underlätta om 
du har en kollega i närheten för vissa moment. Kontrollera 
så samtliga delar enligt bilderna ovan ser ut att finnas.

Lägg bordskivan försiktigt på golvet 
med bordsytan nedåt, gärna på en 
ren matta eller annat lämpligt skydd 
för att minimera risken för repor.

Centrera och placera ut sargerna 
på bordssskivan, enligt bild. Tänk 
på att samtliga delar skall vara in-
nanför skivkanten.

Steg 1

1

Förberedelser



Placera vinkelbeslagen enligt ovan skjut ned dem mot bordsskivan 
och skruva fast skruvarna lite lätt i stativet. Vänta med att dra åt fullt 
tills alla skruvar och delar är på plats.

Steg 2

2

Placera den gängade tappen i hålet på toppen av benet, justera 
placeringen på gänghålen med en platt skruvmejsel vid behov 
om du inte hittar gängan, skruva fast bultarna för hand tills det tar 
stopp, enl. bilder ovan.

Fäst benen vid hörnbeslagen med hjälp av brickor, mutter och 
nyckel. Glöm inte brickorna. (bilder nedan) dra åt lätt.

Steg 3



Version 2022-1

Information om källsortering: Bertil bord

Sorteras som trä eller 
energiåtervinning 
beroende på yta. 

Fråga ÅVC-personal.

Sorteras som trä eller 
energiåtervinning.

Sorteras som metall

Steg 4

3

Skruva fast stativet i bordskivan. Var noga med att använda med-
följande skruvarna med lämplig längd, så du inte skruvar igenom 
bordskivan och skadar ovansidan. Efterdra samtliga skruvar med 
lämpligt moment och kontrollera att allt ser rätt ut. 

Fäst eventuella filttassar/golvskydd, vid behov, vänd upp det     
färdigmonterade bordet, nu är det klart att använda.



Thule Möbler AB 
Box 27
736 21 Kungsör

Tele: 0227 - 120 40
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Varning: För vissa monteringsmo-
ment, främst där elektronik eller 
tryckgas är inblandade, rekom-
menderar vi att ni tar hjälp av en 
fackman. Är ni osäkra kan ni ringa 
till Thule Möbler AB för vägledning.

Samtliga delar till bordet går att 
beställa och ersätta vid behov.


