
Byggevejledning
- Kapilærkasseskjuler – Lamelmodel

Pakken indeholder

• 2 stk 1,5x5,4x89,6 cm
• 7 stk 1,5x5,4x47,4 cm
• 24 stk 1,5x2,6x89,6 cm
• 26 stk 1,5x2,6x47,4 cm
• 2 stk 1,5x2,6x110 cm (espalier)
• 1 stk 1,5x2,6x89,6 cm (espalier)
• Søm: 126 stk 2x30 mm ringsøm

(OBS: Hvis der skal hjul på kassen, skal man starte med afsni�et
nederst i vejledningen)

Værktøj – det skal man bruge

- Skruemaskine
- Bor Ø 2mm
- Hammer plus det løse.

OBS: Der skal altid forbores, før sømmet slås i. Der skal
forbores i en dybde på minimum 28 mm.

Trin for trin

- De 2 lister 1,5x5,4x89,6 cm placeres parallelt.

- De 7 lister 1,5x5,4x47,4 cm placeres vinkelret på de lange lister og
fastgøres med et søm i hver samling.

- 2 lister 1,5x2,6x89,6 cm fastgøres på langsiderne med et søm i
hvert hjørne – ca. 13 mm fra kant og ende.

- 2 lister 1,5x2,6x47,4 cm fastgøres på enderne med et søm
i hvert hjørne – ca. 18 mm fra kant og ende.

Processen med de to lange og de to korte lister gentages
�l den ønskede højde er opnået. Det øverste lag kan evt. afslu�es
med at �lpasse en liste 1,5x5,4x47,4 cm, så den passer mellem de
lange lister



Espalier

Lister 1,5x5,4x110 cm fastgøres med tre søm midt på indersiden af
enderne.

Liste 1,5x5,4x89,6 cm fastgøres på toppen af de to lodre�e lister.

Fødder

Hvis der er bes�lt fødder, indeholder pakken også:

- 12 stk egeklodser
3,6x5,2x10cm

- 24 skruer 4,2x45 mm
- 2 lister 1,5x5,4x47,4 cm

Kassen vendes og de to lister a�ortes, så de
passer mellem de to lange lister.
Klodserne skrues på, så ”fødderne” bliver længst
på langsiden.

Hjul

Hvis kassen er bes�lt med hjul, indeholder pakken også:

- 4 hjul
- 12 stk. 5x30 mm franske skruer med skærmskiver
- To lister: 1,5x2,6x47,4 cm

OBS: Når der skal hjul på kassen er det vigtigt at 4
lister i lag nummer 2 - monteres rig�gt.

Billedet viser, hvordan bunden delvist samles med de franske
skruer fra hjulene og ikke med søm.

Listen 1,5x5,4x47,4 cm skal �lpasses i længden, så den passer
mellem de lange lister.

OBS: Man skal forbore med 4 mm bor, før de franske skruer
skrues i.

Når hjulene er monteret, vendes kassen og resten monteres
som beskrevet øverst i denne vejledning.


