
Bytte av hengsler       

feb. 2007 til des. 2008.
1 2 3
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2: Skru av møbeldør. Skru av 

kjøledør og legg den ned på 

et flatt underlag.

3. Bor ut de gamle 

hengslene med et 5 mm 

bor.

4. Strek opp en rett linje i senter 

av hull (se bilde).

5. Plasser hengsle i senter av 

oppmerket linje og mot plastkant (se 

pil på bilde), og merk av hull.

OBS! Hengsle må monteres 8,3 cm 

fra rammen på siden. Om nødvendig 

må noe av plast fjernes for å lage 

større utsparing for hengsle. 

6. Bor opp nye 5 mm hull i 

oppmerkede punkter. Maks 10 

mm dype.
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Delene som følger med:

-Høyre hengsle

-Venstre hengsle

-4 stk. 5 mm popnagler

-4 stk. 5 x 70 mm skruer til 
hengslene

-6 stk. 1,5 mm skims

- 4 stk. 4,2x13 mm skruer

- 2 stk. distanseklosser

- topp- og bunnbeslag



Bytte av hengsler 

feb. 2007 til des. 2008

7: Pop fast nye 

hengsler med 5 mm 

popnagler som følger 

med. 

7 8 9

11 12 13

8: Skru av topp- og 

bunnbeslag. Monter 

på plass nye topp-

og bunnbeslag.

11. Monter distanseklosser i 

topp og bunn. Kan festes med 

2-sidig tape.

12. Monter dør med 5 x 70 mm 

skruer. Juster om nødvendig dør 

med vedlagte 1,5 mm skims.

13. Hengslene skal festes i 

sidevegger  med 2 ekstra skruer 

4,2 x 13 mm. Bruk syl for å lage 

hull. Monter møbeldør. 
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9: Skyv hengslene helt inn i 

hjørnet på hengsleside og 

merk av hvor nye hull skal 

bores. 

10

10: Bor opp nye hull. Start med 

3 mm bor, deretter 5 mm bor. 

PS! Maks 10-12 mm dype. Dette 

for å unngå at holdet i treverket 

innenfor blir borte.


