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Monteringsanvisning NEVADA SINGLE 
med 90 graders samling
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Överliggare (levereras i övermått)

Frontprofil

U-profil (upphängningsprofil till existerande vägg) 

Aluminiumsplugg

Justerbar pelarfot

U-profil (monterad vid leverans)

OBS!
- Överliggaren levereras i övermått och måste anpassas på plats.

- Skruvar till montering av u-profil mot existerande vägg medföljer ej.
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NEVADA består av 22 mm spånskivor. Dessa förseglas med silikon på
botten-, fram- och bakkant, 500 mm upp. Laminaten kalllimmas i vakuumpress på båda
sidor och har en tjocklek på 0,7 mm.

Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my NATUR. Profilerna skruvas 
fast med rostbeständiga sänkta skruvar. Vid leverans är alla skruvar monterade 
såvida det är möjligt. Omonterade profiler levereras i tillpassade längder med tillhörande 
skruvar. Överliggare och takprofiler levereras alltid i övermått för anpassning på plats.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt 
bilden nedan.



Monteringsanvisning NEVADA SINGLE 
med 90 graders samling

 

 

 

Lamipro A/S       |       DK 8940 Randers SV       |       +45 86 44 84 55       |       lamipro@lamipro.se       |       www.lamipro.se       |       3/3

 

 

Montera u-profilen på existerande vägg i den höjd som passar till pelarfoten 

(fotens höjd uppges på orderritning).

Anpassa frontprofil och justerbar fot till önskad höjd. Montera aluminiumplugg i 

frontprofil och skruva upp foten här i.

Placera skärmväggen i u-profilen med stöd och montera en skruv för att hålla 

den på plats.

Montera frontprofilen.

Kapa överliggare för att anpassa längd och montera denna.

Limma fast foten mot underlaget – Obs! Rengör golv och fot innan montering.

Fastgör u-profil, frontprofil och överliggare med medföljande skruvar.

Fastgör aluminiumplugg med to popnitar, en från varje sida.

KOM IHÅG att skruva på gängskyddet på pelarfoten upp mot fotkonsollen. 
Skruva gärna åt rejält.
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