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MONTERINGSVEJLEDNING 

Tillykke med din nye BESIDE
Det en god ide at læse vejledningen igennem, 

før du tager produktet i brug.

BESIDE
by Stella Graversen



Rengøring og vedligeholdelse af BESIDE:

Vi anbefaler at rengøre din BESIDE på lakerede overflader med en blød  
klud enten tør eller opvredet i lunkent vand. Undgå så vidt muligt at bruge  
rengøringsmidler indeholdende affedtningsstoffer. 

Brug ALDRIG en skuresvamp, da den vil efterlade ridser.

BESIDE med skuffe i egefinér:
Har du valgt en BESIDE med skuffe i egefinér, bør du ikke bruge en våd  
klud direkte på træets overflade, da skuffen er ubehandlet. 

Finérskuffen kan fint forblive ubehandlet. Skulle der komme pletter eller andet 
på finéren, kan den pudses let med et fint stykke sandpapir.

Ønskes skuffen overfladebehandlet, kan man give den olie eller sæbespåner 
efter ønske. 

Har du tilkøbt en Linoleumstop...
Daglig rengøring 
Den daglige rengøring foretages med en ren klud opvredet i lunkent vand. 

Vedligeholdelse
Linoleumspleje anbefales til pleje af den organiske overflade. 

Montering:

Udover de medsendte skruer + rawplugs + nøgle (ligger i skuffen) skal du  
bruge en boremaskine + Ø8 mm bor, samt et vaterpas.

På en vandret linje markeres 2 pkt’er med 26 cm afstand. Dette er 
hulafstanden center til center. Undgå at placere hullerne i fuger  
mellem mursten, da rawplugsene kan komme til at sidde løse. 
OBS! Ved montering på gipsvæg kræves specielle rawplugs hertil 
(ikke medsendt).

Bor 2 stk. Ø8 mm huller til de medfølgende rawplugs.  
Montér rawplugs og skru de medsendte skruer i, til skruehovedet  
er ca. 0,5 cm fra væggen.

Hæng BESIDE op. Åben skuffen helt og spænd skruerne fast med den 
medsendte nøgle. Påsæt herefter filtpuder på skruehovederne.
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Find den ønskede placering til din BESIDE. Vær opmærksom på at den kræver 
lidt fri plads på begge sider, når skuffen åbnes.
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