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Monteringsveiledning 
Hjellegjerde sofa 
 
 
Nødvendig verktøy; Kniv (forsiktig!!!), fastnøkkel eller liten skiftenøkkel. 
Viktig!! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter. 
 
Start med å finne skrusett og bein, dette vil alltid være pakket i kolli merket med rød etikett. 
I ett av kolliene er det pakket en liten tekstil-prøve, ta vare på denne for bruk til evt. fremtidig reklamasjon. Denne prøven er 
fra samme tekstil-rull som sofa er sydd av. 
NB!  Ved bruk av kniv/saks må dette utføres med største forsiktighet. Det skal svært lite til for å skade tekstil/hud. 
Vær alltid 2 personer når en skal montere sofa, enten lite eller stort oppsett, det er alltid behov for løftehjelp. 
Husk alltid å feste møbelknotter under alle bein for å unngå skade på gulv. 
 
 

1. Ved montering av faste oppsett bestående av en frittstående stol eller frittstående 

2- eller 3-seter benytter en skrusett bestående av følgende:  
 

 
 
                
Gjengestaver merket «E» festes 3 stk på hver av armlenene, legg sofamodul forsiktig på ryggen og press arm forsiktig inn mot 
skroget slik at gjengestaver blir synlige på innsiden av sofa-skroget. 
På innsiden legges skiver merket «B» 1 stk. på hver gjengestav før en fester vingemutter «A» øverst på ryggen og ordinær 
mutter «C» nederst. Stram godt til slik at armene festes godt. 

 
 
 
Deretter fester en beina enten til armlener eller til sete-rammen (ikke begge deler). En vil alltid ha mulighet for å feste beina 
til seterammen mens noen modeller også har feste på armlener. 
Hva en velger har kun betydning visuelt, praktisk er det ingen forskjell. 
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2. Dersom din sofa skal bygges som et modul-system 

    dvs. hjørnesofa eller et større oppsett gjør en følgende: 
 
 

 
 
Start alltid med hjørne-modul; legg modul forsiktig på gulvet og snu alle 4 vinkelbeslag eller plukk vinkelbeslag ifra skru-
posen og feste på innsiden av skroget ref. bilde over. Svært viktig å ikke feste dette beslaget utvendig da sofa ikke vil ligge 
låst og en vil få ødeleggende belastning på beslaget. 
 
 
Dersom en har Sjeselong festes beslag på samme måte som på hjørnedel. Hvis armlene, festes dette på riktig side (forklart i 
punkt 1). Beina festes 1 på hver ytterkant enten på ramme eller armlene + 1 støttebein som festes midt under sjeselongen. 
Ikke alle modeller bruker støttebein, så det vil følge med 4 eventuelt 5 bein til denne modulen. 
 

 
Deretter fester en armlene og bein til sofa-modul (1, 2, 3, 3,5-seter) i henhold til informasjon over (punkt 1). På den delen 
som skal stå inn mot hjørnemodul eller sjeselong skal en feste kroken «H», vist bilde under. En legger 1 stk. stor skive «I» på 
«H»-kroken, presser gjengeside av kroken gjennom skroget i overkant rygg. Stor skive «I» legges også på innsiden før mutter 
«J» festes. 
Sofa løftes nå mot hjørnedel eller sjeselong og det er viktig at kroken treffer rektangulært hull på hjørnedel eller sjeselong, 
senk så sofa forsiktig til den møter vinkelbeslag i underkant.  
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Ved montering av endemodul (bilde under) vil en måtte feste kroken «H» enten på samme måte som 

beskrevet over evt. skal den festes nederst i rektangulært hull på endemodulen.  
 

  
Prosedyren videre blir den samme som om en fester sofa-moduler. Dersom endemodul skal hektes på hjørnemodul skal den 
kun ha 2 bein for deretter å hvile på hjørnemodulen. Dersom endemodulen skal festes til et sofa-skrog så skal modulen stå på 
4 bein og sofa-modulen skal hvile imellom på vinkelbeslag og kroker beskrevet over. 

 

Felles informasjon om bein / bygging av lengre sofa: 
 
En velger selv om en vil feste beina på sofa-ramme eller armlener (ikke begge deler) 
Bein med gjengestaver festes i tilhørende gjengemottak. 
Bein som festes med tre-skruer festes i ytterkant i hvert hjørne (eksakt plassering kan tilpasses etter ønske). 
Til modeller med skråbein skal en alltid benytte skråbein i ytterkant (les mot armlener). Til hjørneoppsett vil det følge 
1 stk. rett bein, dette plasseres innvendig i vinkelen (sett forfra), det vil også følge ett rett bein til sjeselong, dette skal 
fungere som støttebein og festes således midt under i tilhørende gjengemottak. 
Dersom en skal skjøte sofa-moduler; f. eks. bygge en 4-seter bestående av 2 stk. 2-setere så vil en få med 2 bein ekstra + 2 
vinkelbeslag (ref. skisse over). 2 bein plasseres på en av 2-seterene, og på samme side som beina plasseres fester man 
vinkebeslagene. 

 

For sofasystem med metallstang under sofaramme, må denne stangen rettes opp før bruk. Metallstangen skal 
være plassert mellom nozagfjærene. Metall-bøylen må være bøyd nedover: 
   Feil!      Riktig! 
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