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Montasje- og bruksveiledning for
”REHAB360 FRONT” FOR GAMLE NEBBSKAP

Anvendelsesområde:
”Front med dør og sidevegger” er beregnet for gamle Nebbskap med ytterbredde 360 mm.
Fronten leveres i tre ulike høyder tilpasset det aktuelle skapet og med fem ulike dybder på
sideveggene – påse derfor at mottatt modell passer til den aktuelle installasjonen!
Forberedelse FØR montasje:
Før montasje ny front (UTEN bruk av ny montasjeramme) må følgende gjøres på gammelt skap:
- Fjern gammel dør og gamle hengsler / hengselfester på skapet
- Fjern gammel maling / murpuss på utsiden av front og sidevegger på gammelt skap
- Rett ut eventuelle ytre ujevnheter på sidevegger/front som kan være til hinder for påsetting
- Lag frihull i eksisterende skap for festeboltene på ny ramme ( se ”Montasje av front”)
Dersom NY montasjeramme type REHAB360 skal brukes bør følgende tillegg utføres:
- Mothold for dørlås ( midt på, på venstre side i lysåpning) må fjernes
- Anleggsflater ( høyre og venstre side i lysåpning) for gammel dør bør fjernes/bøyes innover
Front MÅ monteres før eventuell montasjeramme kan settes inn
NB: Nødvendighet og omfang av dette kan testes ved å prøveinnsette montasjerammen,
dersom den ”hindres” eller kommer i klem, må arbeidet utføres!
Montasje av front:
Fronten har en festebolt i hvert hjørne (lengde 35 mm / dia 5 mm), lag derfor frihull i hvert hjørne 
på
gammelt skap for boltene ( ta av ny dør og bruk front som boremal!).
Boltene kan ha to funksjoner:
- Dersom ny front har dypere sidevegger enn det skapet stikker ut fra vegg, så gir boltene
en justering for dette på inntil + 30 mm i forhold til eksisterende skap.
- Ved ujevn front eller ved skjevhet i vertikalplan/diagonalt så kan boltene gi justering for
dette
Fronten ”tres utenpå” det eksisterende skapet og festes i rett posisjon ved hjelp av festeboltene og
tilhørende skive / mutter på innsiden.
Dør påsettes etter at front er justert vertikalt og diagonalt
Dørlås:
Dørlåsen som er montert passer KUN når fronten brukes sammen med ny montasjeramme.
Plastlåsen kan påsettes vrider som medfølger i plastpose, alternativt kan låsen byttes til 
nøkkellås type C101 ( med 2 nøkler ) el.nr 17 255 25.
Dersom front brukes UTEN ny montasjeramme må den medfølgende låsebrakett 
( ligger i plastposepå døren) skrues fast i innvendig sidekant i frontens lysåpning


