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Introduksjon bygge understell
Hensikt og mål
Dette er en brukerveiledning og inventarliste for montering av utekjøkkenunderstell eller
arbeidsbord i Kebony Character fra HyggeForm AS. Du finner produktark / dokumentasjon
på trevirket hos Kebony Norge AS (se www.kebony.com).

Husk:
Gjør du alt selv må du impregnere bordendene med Saicos endeforseglingsvoks, Kebony,
375 ml, NOK 750,- og en svamp/pensel. Ferdig kappet fra HyggeForm er endevedforseglet.
Les gjennom denne manualen før du starter arbeidet og sørg for å ha alt materiell på
plass innen du starter arbeidet.
Kebony Character er et miljøsertifisert trevirke som endrer farge og fargespill vil
forekomme. Du har valgt et håndlaget produkt av et organisk materiale som skal tåle å stå
ute og være til glede i mange år. Her finnes små skjønnhetsfeil som hakk og sprekker,
fargen vil også bli gråere – alt vitner om levd liv - nyt det!

Plan:
TID: Sett av 3 timer til å bygge understellet og legg på en halvtime for benkeplaten, regnet
fra du har alt på inventarlisten klart på byggeplassen.

Forboring
OBS: Forboring MÅ gjøres før og for alle skruer der det er presisert.

Tips:
Bor kan brekke i hardt trevirke – unngå varmegang og brekkasje! Vurder om du ønsker å
kjøpe benkeplateimpregnering til betong- og skiferbenkeplater, fx «Hey’di Top». Dette gir litt
glans og hvitere overflate, men forenkler renhold av fettflekker som noen synes bare er
livlig

Inventar (plukkliste):
Dette har du selv:


Drill, elektrisk, eventuelt med fulladet batteri
a. Bitsholder – dette følger standard med alle kvalitetsdriller



For deg som har bestilt en gassgrill / gassbluss:
a. Gassbeholder, 5 eller 11 kg
b. Gassledning/adapter til tank, både standard type og Weber sin vil passe



For deg som har bestilt lokk til grill:
a. Flatt skrujern (til montering av Kebony Clear håndtak)
b. Liten skiftenøkkel (til montering av Kebony Clear håndtak)



Egnet plant underlag for bygging.
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Dette følger med leveransen fra HyggeForm:


Bit: TX20



Bor: 3 mm (standard lengde 61)



Denne monteringsmanualen



Kebony Character; Ben, 4 stykk



Kebony Character; Bunndrager og hylle, 6 stykk



Kebony Character; Toppdrager, 2 stykk



Kebony Character; Sville, 10 stykk



Skruer: Terrasseskrue; 4,8 x 55 mm, 40 stykk (til sammenføyning av dragerne og
svillene)



Skruer: Terrasseskrue; 4,8 x 55 mm, 32 stykk (til sammenføyning av hyllespiler og
bunnsviller)



Skruer: Treskrue 4,0 x 50 mm, 32 stykk (til sammenføyning av ben og topp- og
bunndrager)

Dette kan du ha kjøpt som tilleggsutstyr til understellet Solid:
□

□

□

Benkeplatemodul, bestående av / inkludert
□

Benkeplatespiler:

9 stykk á 38 x 68 x 650 i Kebony Clear

□

Skruer:

22 stykk, 4,0x30 mm

□

Bit:

TX20

□

Støttelist

2 stykk, dimensjon 10 x 38 x 610 mm

□

Bor:

3 mm (standard lengde 61)

Grill («Glow kull» eller «Flame gass») med:
□

Ramme (Built-in Adaptor) dersom lokk ikke er bestilt

□

Innbygningsholder (Built-in Socket)

Grill lokk (Rosting Hood)
□

Ramme til grill lokk (Built-in Hood Adaptor +)

□

Håndtak i Kebony med syrefaste skruer

□

Gassbluss (Wok Burner) med:
□

□

Ramme (Built-in Adaptor)

Vask (Wet Inox) med:
□

Ramme (Built-in Adaptor)

□

Hageslangeovergang: hunn 21 mm (1/2») med gjenger til hann 15 mm uten
gjenger

□
□

□

Avløpsrør, sort med dimensjon Ø40/50 MM X innvendig G40-gjenger

Benkeplatespiler, bestående av / inkludert:
□

Benkeplatespiler: 5 stykk á 1880 cm lengde i Kebony Character

□

Skruer: 40 stykk

Benkeplate betong / skifer, 16 / 32 kg, med /uten åpning for vask, grill eller
gassbluss

3

Byggeprosessen oppsummert
Start med å finne frem utstyr og materiell til byggeplassen; hovedpunktene er:
A:

Monter «toppkassen»

B:

Monter «bunnkassen»

C:

Monter ben på bunn- og toppkassen

D:

Monter bunnhylle evt. benkeplate

E:

Benkeplatemoduler plasseres (tilvalg)

Betegnelse og kappliste til delene som alle har dimensjon 28 x 120 mm:
Ben:

908 mm lange, 4 stykk

Sviller:

502 mm lange, 10 stykk

Toppdrager:

1880 mm lange, 2 stykk

Bunndrager:

1656 mm lange, 2 stykk

Hyllespiler:

1656 mm lange, 4 stykk

Benkeplatespiler:

1880 mm lange, 5 stykk
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A: Monter «toppkassen»
Elementer:

6 stykk sviller (lengde 502 mm) og 2 dragere (lengde 1880)

Bor:

3 mm

Skruer

24 stykk terrasseskruer

Bits:

TX20

OBS: Svillene som benkeplaten / betongrammen el hviler på skal forskyves 1 cm over
toppdragerne. Dette vil sørge for at benkeplaten blir i samme høyde dersom det skal
monteres en benkeplate med spiler av Kebony Clear, videre gir det understellet en
visuell effekt som bidrar til at det ser «lettere» ut.
Forbor i drageren og svillene, to hull til og i hver. Avstander (skisse er ikke
forholdsmessig) i mm målt langs toppdrager:
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B: Monter «bunnkassen»

Elementer:

4 stykk sviller (502 lange) og 2 dragere (1656 lange)

Bor:

3 mm (standard lengde 61)

Skruer

16 stykk terrasseskruer

Bits:

TX20

1.

Legg opp sviller og bunndrager (for bunnkassen skal ikke svillene forskyves)

2. Forbor i drageren og svillene, to hull i hver

Avstander (skisse er ikke forholdsmessig) i mm målt langs bunndrager:
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C: Monter ben på bunn- og toppkassen
Elementer:

Ben, bunn- og toppkasse

Skruedimensjon:

Treskruer 4,0 x 50 mm

Antall skruer:

32 stykk

Bor:

3 mm (standard lengde 61)

Bits:

TX20

1.

Bunn og toppkassen skal skrus sammen med bena fra innsiden (skruehodene
blir da ikke synlige)

2. Legg to ben på plant underlag og balanser toppkassen oppå bena iht mål på
tegning – legg merke til at det ikke er 1 cm ekstra for bena mot toppdrageren.
3. Forbor fire hull i drageren for hver plassering av ben, ta ett og ett ben.
4. Når ferdig med to ben på én side vipper du toppkasse og ben over og monterer
på andre side før du tar bunnkassen til slutt.
5. OBS: Pass på at du ikke borer gjennom (la skruehodet flukte)!
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D: Monter bunnhylle evt. benkeplate
Elementer:

4 stykk hyllespiler á 1656 mm (5 stykk benkeplatespiler á 1880)

Bor:

3 mm standard lengde 61

Skruer

32 stykk terrasseskruer (+ 40 stykk for benkeplatespiler)

Bits:

TX20

1. Hyllespilene skal skrus i fra oversiden og ned i svillene med to skruer til hver
sville. Husk forboring.
2. Start med å skru hyllespilene som ligger nærmest bena – da blir det lettere å
finne passe avstand for de to hyllespilene i midten.
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E: Benkeplatemoduler plasseres (tilvalg)
Benkeplatespiler, betongramme eller betongbenkemodul(er) legges løst på.
Monteringsanvisning av for benkeplatespiler:
Elementer:

9 stykk Kebony Clear benkeplatespiler á 38 x 68 x 645 mm

Støttelist:
Skruer, syrefaste:
Bits:
Bor:

2 stykk Kebony Clear med dimensjoner: 10 x 38 x 610 mm
22 stykk á 4,0 x 30
TX20
3 mm

OBS: Kebony Clear er et hardt materiale og kan sprekke. Du MÅ forbore og ikke skru
hardt til – da kan støttelisten sprekke og du må innom HyggeForm for en ny.

Benkeplaten med Kebony Clear er tung og ligger løst. Benkeplatespilene skal være
med målene 645 x 645 / flukte skifer eller betongbenkeplaten. Støttelistene er kortere
for å unngå at de blir synlige.
1.

2.

3.

Det enkleste er å legge de to ytterste benkeplatespilene oppå betongbeneplaten
/ skiferbenkeplaten «kant i kant» som blir med avstand 64,5 cm slik at de får
samme mål.
Støttelisten skal ligge mellom de to forhøyde svillene i midten som benkeplaten
hviler på. Åpningen mellom svillene er 442 mm. Men gi litt rom og skru listene på
med avstand 435 mm.
Forbor benkeplatespilene gjennom hullene i støttelisten. OBS: forsiktig slik at
boret ikke brekker!

Sånn

– nå kan du montere vask, gassbluss eller grill dersom du også har kjøpt det!
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