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MONTERINGSVEJLEDNING 

Tillykke med dit nye CANVAS bord
Det en god ide at læse vejledningen igennem, 
før du tager produktet i brug.



Gode råd:

Undgå at bore hullerne i fuger mellem mursten, da rawplugsene kan komme til 
at sidde løse.
 
CANVAS har en meget robust konstruktion, og er i sig selv et stærkt ophæng. 
Vi anbefaler dog ikke at montere CANVAS på tynde gipsvægge, grundet de 
små anlægsflader.

Rengøring og vedligeholdelse af CANVAS:

Linoleumsoverflade
Daglig rengøring
Den daglige rengøring foretages med en ren klud i opvredet lunkent vand. 

Vedligeholdelse
Linoleumspleje anbefales til regelmæssigt vedligehold og pleje af den organi-
ske overflade. Linoleumspleje er et sæbebaseret vaske- og plejemiddel, som 
giver et praktisk beskyttelseslag. 

Lysolieret eg
Daglig rengøring 
Den daglige rengøring foretages med en fnugfri ren klud i opvredet lunkent 
vand. Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier.

Vedligeholdelse
Du kan med fordel behandle din olierede træbordplade efter behov – optimalt 
én eller flere gange om året, så du løbende holder din bordplade pæn og 
modstandsdygtig.

Montering:

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

Find den ønskede højde på dit skrivebord, og træk 1 cm fra. Dette er 
højden for de 2 øverste huller/skruer.

Afstanden mellem de to øverste huller (A på figuren herunder) af-
hænger af størrelsen på din bordplade  
 
 100 cm bordplade -> A = 978 mm hulafstand
 115 cm bordplade ->  A = 1128 mm hulafstand
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A (hulafstand center til center)

For alle 
varianter 
gælder
38 cm  
hulafstand


