CAP

DESIGN ROGER PERSSON 2014 - 2020

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

Pelare ø290mm, bordsskivor ø500-900 mm.
Lägg skivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva med medföljande skruvar.
Pedestal ø290mm, table tops ø500-900 mm.
Put the top on base and fit it to the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.

Pelare ø350mm, bordsskivor ø1000-1250 mm.
Pelare ø350mm, table tops ø1000-1250 mm.

OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.
WARNING! Don’t stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn’t take any responsibilty for any kind of improper use.
För skötselråd www-karl-andersson.se / Furniture care see www.karl-andersson.se
Karl Andersson & Söner Rosendalagatan 6. SE-561 34 Huskvarna. Sweden. +46(0)36-13 25 30. info@karl-andersson.se. karl-andersson.se

CAP

DESIGN ROGER PERSSON 2014 - 2020

MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTION

Placera ø490mm, bordsskiva ø1400mm
1. Placera underredet på den plats bordet ska stå. Efter att stenmjölet är lagt i pelaren är den mycket tung.
2. Lägg i säckar med stenmjöl i pelaren. Lägg underskivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
3. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med trätapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.
Pedestal ø490, table top ø1400 mm.
1. Place the pedestal where the table is supposed to stand. After the stone dust is placed in the pillar, it is heavy.
2. Put bags
of stone dust in the pillar. Place the disc on th pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
CAP CA3140
3. Put the table top on the disc and fit in with wooden pins. Fasten with the enclosed screws.
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CAP CA3140

Pelare ø490 mm, bordsskivor ø1500-2000 mm
CAP CA3150-200
1. Montera
ihop bordshalvorna. OBS! Var varsam så ni inte skadar bordsytan!
2. Fäst underskivan på bordshalvorna med medskickade skruvar.
3. Placera underredet på den plats bordet ska stå. Efter att stenmjölet är lagt i pelaren är den mycket tung.
4. Lägg i säckar med stenmjöl i pelaren. Lägg den mindre underskivan på underredet och passa in med de förborrade hålen. Skruva fast med medföljande skruvar.
5. Lägg bordsskivan på underredet, passa in med trätapparna och skruva fast skivan med medföljande skruvar.
Pedestal ø490, table tops ø1500-2000 mm
1. Assemble the table halves. NOTE!! Be careful not to damage the table surface!
2. Secure the disc to the table halves with the enclosed screws.
3. Place the pedestal where the table is supposed to stand. After the stone dust is placed in the pillar, it is very heavy.
4. Put bags of stone dust in the pillar. Place the smaller base disc on the pillar and fit in with the pre-drilled holes. Fasten with the enclosed screws.
5. Put the table
top on the base disc and fit in with wooden pins. Fasten with enclosed screws.
CAP CA3150-200
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OBS! Stå eller sitt ej på borden. Ha uppsikt över barn! Karl Andersson & Söner tar ej ansvar vid felaktig användning.
WARNING! Don’t stand or sit on the table. Watch your children! Karl Andersson & Söner doesn’t take any responsibilty for any kind of improper use.
För skötselråd www-karl-andersson.se / Furniture care see www.karl-andersson.se
Karl Andersson & Söner Rosendalagatan 6. SE-561 34 Huskvarna. Sweden. +46(0)36-13 25 30. info@karl-andersson.se. karl-andersson.se

