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▪ Sockel

▪ Monteringsplatta

▪ Skruvar, muttrar och nitar

▪ Expanderbultar (medföljer papperskorgen)

✓ Hylsverktyg 13 mm

✓ Hylsverktyg 7 mm

✓ Insexverktyg 5 mm

✓ Nitverktyg

✓ Borr 11 mm

378-OSLO75L1-
TB01

0014

Denna produkt bör förankras i marken. Om det existerande underlaget anses vara otillräckligt rekommenderas en 
betongbas 400 mm x 400 mm och 200 mm djup.

1. Underlag för förankring i mark

Placera sockeln på underlaget på önskad plats. Observera att hålen längs sockelns kant ska orienteras uppåt, och att ett 
av dessa hål måste peka i samma riktning som papperskorgens framsida ska peka.

2. Orientera sockeln korrekt på underlaget

Se till att ha minst 27 cm fritt bakom papperskorgen så att locket går att öppna helt

Önskat 
framåt

Önskat 
framåt

200 mm
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Tryck ned de 4 expanderbultarna genom sockelns hål, 
genom hålen i underlaget och sedan dra åt (hylsverktyg 
13 mm).

4. Skruva fast sockeln i underlaget

Med sockelns hål som mall, markera och borra 4 st hål i 
underlaget med Ø11 mm och djup ca 90 mm.

3. Borra hål i underlaget

Lägg ned papperskorgen på en plan yta med dess framsida pekandes uppåt. Tryck fast monteringsplattan i 
papperskorgens botten. Observera plattans orientering i bilden ovan.

5. Placera monteringsplattan på papperskorgen



Instruktion Montering

Montering av sockel på Oslo Papperskorg

3

Fäst monteringsplattan med 8 muttrar (hylsverktyg 7 mm) och 8 nitar. Var muttrar respektive nitar ska sättas visas i 
bilderna nedan.

6. Fäst monteringsplattan i papperskorgen
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Sänk ned papperskorgen ovanpå den fastmonterade sockeln. De nedstickande metallvinklarna på 
monteringsplattan ska vara på insidan av sockeln. I vissa fall kan metallvinklarna behöva knackas inåt 
försiktigt för att passa.

7. Placera papperskorgen på sockeln

Fäst slutligen sockeln i papperskorgen med 4 skruvar 
(insexverktyg 5 mm) i hålen längs sockelns kant. Skruva 
in alla skruvar en bit innan du drar åt.

8. Skruva ihop sockeln och papperskorgen


