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Kontroler forsendelsen
Nå du modtager forsendelsen skal du sikre dig
at der ikke er sket skade på indholdet under
transport.
Varen anses for godkendt når den er monteret.

Montering af AcuWood paneler
Step 1 - Tjek indholdet
Kontroler at mål og antal af paneler og de
tilhørende materialer stemmer overens med det
bestilte.
Tjek at udskæringer til stikkontakter eller lampeudtag er placeret korrekt.

!
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Step 2 - Opmåling
Start med at optegne grundlinjen der danner
grundlag for resten af målene.

*

angiver 0-punktet der herefter bruges som
udgangspunkt for resten af målene som tegnes
op på væggen.
På en væg hvor panelerne monteres vertikalt
skal placeres i nederste venstre hjørne.

*
*
Når panelerne monteres på en loftflade skal

På en væg hvor panelerne monteres horisontalt
skal placeres i øverste venstre hjørne.
placeres som vist på illustrationen.

*

!
Hvis der skal monteres løse kantlister, skal
deres tykkelse lægges til målene. Nulpunktet
skal derefter rykkes ind, så grundlinje og lodrette mål passer med acowood-panelerne.

*
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Step 3 - Rette vinkler
For at sikre at opstregningen er i retvinkel,
laves der et tjek af vinklerne i alle hjørner.

Step 4 - Strøer
Lodrette lameller:
Start med at montere den øverste strø (A) så
overkanten flugter med stregen og enderne
flugter med sidestregerne.
Herefter afsættes målene til de 3 næste strøer (B,C,D). Mål fra overkant af øverste strø
og marker herefter centerlinjerne med 60cm
afstand.
Nederste strø (E) monteres så undersiden
flugter med grundlinjen. Hvis AcuWood panelerne er bestilt kortere end 240cm vil afstanden
mellem strø D og strø E være reduceret.

Vandrette lameller og loftslameller:
Start med at montere strø (A), modsat grundlinjen, så yderkanten flugter med stregen og
enderne flugter med sidestregerne.
Herefter afsættes målene til de resterende strøer. Mål fra yderkant af yderste strø og marker
herefter centerlinjerne med 60cm afstand.
Hvis strø (E) er sidste strø monteres den så
ydersiden flugter med grundlinjen.
Hvis de afsluttende AcuWood panelerne er
kortere end 240cm vil afstanden mellem de
sidste 2 strøer være reduceret.

!
Hvis der monteres paneler med påmonteret
vinkelkant skal enderne på strøerne trækkes
30mm tilbage.

30mm
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Step 5 - Opmåling til paneler

*

Start opmåling til panelerne fra som angiver
0-punktet. Afsæt mærker for hver 60cm vinkelret på strøerne.
Hvis der startes med et kant-panel skal første
mærke sættes ved 40cm.

Step 6 - Montering af paneler
Start med at montere første panel så siderne
flugter med grundlinjen og siden. start ud fra
der angiver 0-punktetet.

*

Brug 10mm afstandklods mellem panelerne for
at sikre den rigtige afstand.
Brug 2mm eller 3mm afstandsklods mellem
panelerne på langs.

10mm

2mm / 3mm
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Step 7 - Undgå skæv montering
!
Vær opmærksom på at panelerne monteres
helt lige. Selv små skævheder bliver tydelige at
se på det endelige resultat.

Step 8 - Montering af skruer
Hvert panel monteres med 15 skruer som skrues ind mellem lamellerne.
ADVARSEL:
Brug ikke almindelige torx-bit da det vil skade
panelerne! Benyt i stedet det ekstra lange torxbit som er medsendt panelerne.
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Montering af rammeprofiler
Step 1 - Strøer
Da rammeprofilerne skal monteres ind i enderne på strøerne, er det vigtigt at strøerne er
monteret så de flugter med stregerne.

!

Step 2 - Montering
Rammeprofilerne kan enten skrues på eller
limes fast.
Skruerne skal placeres ud for strøerne og der
skal forbores.
Lim påføres på siderne og enderne af lamellerne hvorefter rammeprofilerne trykkes fast.

Rammehjørne

Lige rammeprofil mellem rammehjørner

Rammeprofiler
skåret i smig

ACUWOOD by SIGA Design

7

Montering af kantlister
Step 1 - Strøer
Da kantlisterne skal monteres ind i enderne på
strøerne, er det vigtigt at strøerne er monteret
så de flugter med stregerne.

Step 2 - Montering
Kantlisterne skrues på fast. Skruerne skal placeres ud for strøerne og der skal forbores.

Monteringsmuligheder
Kantlisterne fåes med 3mm spalte og 10mm
spalte. Det er muligt at bruge et profil eller at
kombinere dem. Vi har vist nogle af mulighederne.

Profil med 3mm spalte.

Profil med 3mm spalte,
horisontal.
Profil med 10mm spalte, vertikalt.

Profil Skåret i smig.
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Ophængning af hylder
Vinkelbeslag til horisontale paneler
Max 4kg

Hvis AcuWood panelerne er opsat horisontalt er
der mulighed for at ophænge hylder o.lign. ved
brug af vinkelbeslag.
Vinkelbeslagende monteres på bagsiden af
hylden hvorefter den hænges op på listen.
!
Det er kun tilladt at belaste hver lamel med
max 4kg.
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Opmålning til bestilling
1-2cm til loft

Afstande til gulv, loft og vægge
AcuWood anbefaler at der laves afstand til de
omgivende bydningsdele. Dette er nødvendigt
for at skjule skævheder i f.eks. gulv og loft.
Afstand til Gulv: 5-7cm

Min. 1cm til væg

Afstand til loft: 1-2cm (Er loftet ujænt anbefales
5cm luft)
Afstand til skillevæg: min. 1cm

5-7cm til gulv

Mål skal passe med lameller
!
Alle mål som løber tværs af lamellerne skal
kunne deles med 4cm.

19cm
35cm
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Opmåling af væg og loft
Start med at markere afstandende der ønkes til
gulv, loft og vægge.

*

angiver 0-punktet der herefter bruges som
grundlag for målene: A og B.
På en væg hvor panelerne monteres vertikalt
skal placeres i nederste venstre hjørne.

*
*
Når panelerne monteres på en loftflade skal

På en væg hvor panelerne monteres horisontalt
skal placeres i øverste venstre hjørne.
placeres som vist på illustrationen.

*

!
Vær opmærksom på at B-målet skal justeres
ind så det kan deles med 4cm.
Eksempel:
A: 227,5cm B: 336cm (B kan deles med 4cm)
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Opmåling til udskæringer til stikkontakter, lampeudtag og spots
Når der skal placeres en stikkontakt, lampeudtag eller et spot i et AcuWood panel, laves en
udskæring i panelet som matcher kontaktens
dimensioner.

Lodrette lameller:

*

Med udgangspunkt afsættes målene: A og B
til center af kontakten.
Kontaktens dimentioner afgives som C og D,
hvor C altid er på tværs af lamellerne.
!
AcuWood vil justere B-målet så udskæringen
bliver placeret optimalt i forhold til lamellerne.
Eksempel:
A: 110cm B: 59cm (B rettes til 57,5cm)
C: 50mm D: 100mm

C

D

C

C

D
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Vandrette lameller og loftslameller:

*

Med udgangspunkt afsættes målene: A og B
til center af kontakten.
Kontaktens dimentioner afgives som C og D,
hvor C altid er på tværs af lamellerne.
!
AcuWood vil justere B-målet så udskæringen
bliver placeret optimalt i forhold til lamellerne.
Eksempel:
A: 110cm B: 59cm (B rettes til 57,5cm)
C: 50mm D: 100mm

D

C

D

D

C

C
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