
Medbyg

(Bund og hjul – se nederst)

Pakken indeholder

- Høvlede egeplanker 52x36mm uden forborede huller
- Høvlede egeplanker 52x36mm med forborede huller
- Montageskruer A4 rus�ri/syrefast: 4,2x56mm
- BIOBYG-skilt

Værktøj – det skal man bruge

Skruemaskine plus det løse

Samling trin for trin

1. lag: For at undgå synlige skruer i topplanken samles
højbedet fra oven og ned. Find 4 planker uden
skruehuller og placerer dem med den pæneste side ned
mod underlaget og ud mod rummet.

Plankerne placeres så hver planke har én ende mod en
anden planke og én ende ud mod rummet - som vist på
billedet.

2. lag: Find 4 planker der har huller. De placeres oven på 1. lag så hjørnerne kommer i forbandt – se billede.
Plankerne fastskrues med 4,8x75mm skruer.

OBS: I den ende af planken hvor den ikke overlapper med
hjørnet er der to forborede huller. Det er kun det hul
tæ�est på enden der beny�es.

Øvrige lag: processen gentages �l den ønskede højde er
opnået.

Højbedet er færdigt og vendes om.

Tips og tricks

- A4 (rustfri/syrefast) skruer er blødere i stålet end
almindelige skruer. Brug evt. skruemaskine med moment
så skruerne ikke ”skruers over”.

BIOBYG samlevejledning
Townhouse



Hvis der er bes�lt hjul indeholder pakken:

- Hjul

- A4 rus�ri/syrefaste franske skruer 6x40mm med �lhørende
skærmskive.

Værktøj: 5mm bor (evt. 4,5mm) og en svensknøgle.

Hjulene monteres på undersiden af højbedet. Placer hullerne
i hjulets bæreplade så de er midt på både side- og
endeplanken (ca 18mm). Det er kun de tre af hullerne der
skal bruges.

Afmærk hullerne og bor 5 mm hul 40mm dybt. Monter
hjulene med de Franske Skruer og skærmskive.

Bund

Hvis der er bes�lt bund �l højbedet (som nu er en
blomsterkasse) indeholder pakken også:

- Forborede lister 36x25mm eller 35x33mm der er 5mm
kortere end blomsterkassens indvendige længde
- Planker 3,5x7cm der er 5mm kortere end blomsterkassens
indvendige brede.
- fiberdug lidt større end blomsterkassens indvendige mål.
- Skruer A4 rus�ri/syrefast: 4,2x56mm

Montage af bund trin for trin

Fastskru en liste på hver side så den flugter med bunden i
blomsterkassen. Brug 4,2x56mm skruer.

Vend blomsterkassen med bunden ned.

Læg plankerne i bunden. Det gør ikke noget at der nogle
steder er nogle millimeters mellemrum.

Læg fiberdug i bunden. Fastgøre evt. fiberdugen med klips.

Hjul


