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Introduktion

Samling af IKEA korpus 
Det er meget vigtigt at samle IKEAs korpus korrekt og efter IKEAs vejledning. Vi anbefaler at krydsmåle grundigt samt 

at sikre at midten af skabet har samme mål som top og bund inden bagpladen fastgøres.

Er korpus samlet skævt vil det være svært at justere fronterne til et flot resultat.

Skuffer
Vi anbefaler at vente med montering af skuffer og skuffeskinner til hængslerne til fronterne er monteret. På denne måde 

sikrer I jer at der er plads til både hængsler og skuffer.

METOD + PAX
Det er muligt både at benytte IKEAs garderobesystem PAX og køkkensystemet METOD til at lave garderober. 

Hvis de to systemer skal kombineres til en samlet garderobe, skal I være opmærksomme på at de ikke har samme mål. 

METOD skabe er 60 cm dybe og PAX skabe er 58 cm dybe. Derfor skal PAX skabene klodses ud inden de monteres, så 

de kan flugte med METOD skabene.
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Fronter

Hængsler 
METOD:

UTRUSTA 45°: Beslaget bruges kun til et hjørnevægskab med to låger.

UTRUSTA 95°: Passer til skabe med indbygningskøleskabe/-frysere. 

Du kan nemt montere lågen i den rigtige position, da alle hængsler kan indstilles i højden, dybden og bredden.

UTRUSTA 125°: Standardbeslag til låger. Bliver muligvis erstatter af UTRUSTA 110°.

UTRUSTA 153°: Skal bruges hvis du ønsker en indvendig skuffe bag en låge, eller hvis lågen og skabet har en sidebe-

klædning eller en ramme langs skabssiden.

PAX: 

Benyt komplement hængslerne fra IKEA til dine &SHUFL fronter.

Bemærk at man i nogle tilfælge vil skulle benytte de medfølgende skruer fra &SHUFL i stedet for dem der følger med 

IKEAs hængsler.

Skabslåger
&SHUFLs fronter er tykkere, tungere og stærkere end andre skabslåger. Vær derfor opmærksom på, at der skal benyttes 

et ekstra hængsel ved låger, som er over 60 cm i højden.

Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende monteringsvejledning fra IKEAs hængsler. Vejledningen medfølger, når du 

køber et hængsel fra IKEA. Nedenfor kan du læse, hvad du skal bruge de forskellige hængsler til.
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Montering

Fastgørelse af sidebeklædninger
Fastgørelse af sidebeklædning foretages med skruer. 

Skruerne monteres direkte igennem skabskorpus og ind i 

sidebeklædningen.

Vi anbefaler at benytte 30 mm lange skruer til dette.

Tilpasning
Vores sidebeklædninger leveres ofte på overmål. Det gør 

vi for at de kan tilpasses til eventuelle skævheder i rum-

met. Det er vigtigt, at sidebeklædningerne tilskæres, så 

skæresiden er så usynlig som muligt. Dette kan enten 

være mod gulv, væg, eller loft.

Mask af med tape inden du saver, så sidebeklædninger-

ne ikke flosser i kanten. 

Hvis sidebeklædningerne er bestilt på overmål, vil man 

i de fleste tillfælde kunne undgå at tilskære korpus om-

kring fodpaneler ved at rykke skabet ud fra væggen og 

istedet skære ud til panelet i sidebeklædningen.
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Monteringslim i sprækken

Sokkel 
PAX

Vi anbefaler at rykke &SHUFLs sokler ind så de står op 

af IKEAs korpus. &SHUFLs sokler monteres direkte på 

IKEAs korpus og sokkel med monteringslim.
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For at sikre at sidebeklædningen dækker toplisten skal 

sidebeklædningen monteres således at der er enten 19, 

21 eller 23 mm i overskud alt efter om sidebeklædningen 

er 19, 21 eller 23 mm tyk.
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METOD

Vi anbefaler at rykke &SHUFLs sokler ind så de står op 

af IKEAs sokkelben. &SHUFLs sokler skrues fast direkte 

igennem IKEAs korpus med skruer.


