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Förberedelse Ikea-stomme: 

Börja med att montera ihop stommen som du köpt på Ikea enligt medföljande             

anvisning. 

Montering Cubiqe möbelpaket 

1. Monteringspåse 

Ta fram den medföljande monteringspåse innehållande:  

32 montagekuddar 

2 rengöringsservetter 

8 skruvar 

2. Rengör ytorna och fäst montagekuddarna på sidorna: 

Torka av sidorna på stommen och täcksidorna med en av de medföljande våt-

servetterna. Hela ytorna behöver inte torkas utan enbart kanterna där montage-

kuddarna ska sitta, se illustration.  

Montagekuddarna placeras 1-2 cm in från fram- och bakkant samt i mitten. Dra 

inte bort skyddsfilmen på montagekuddarna innan du kommit till steg 4. 

 

3. Stöd för bästa montage: 

För att täcksidan ska hamna rätt använder du toppskivan som hjälpmedel och 

trycker denna mot toppen av stommen. Låt den sticka ut en bit så att du kan 

fixera täcksidan i perfekt läge upp mot toppskivan, se illustration. Ta gärna hjälp 

av någon eller använd en tving för att hålla toppen på plats.  

 

OBS! Använder du en tving så skydda ytorna på toppen med något mjukt. 
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4. Vinkla upp täcksidan och håll emot: 

Prova att vinkla upp täcksidan innan du tar av skyddsfilmen på montagekuddar-

na och bedöm sidans placering. Se till så att du trycker sidan mot stödet. När du 

är redo att fästa sidan, ta bort skyddsfilmen från monteringskuddarna och vinkla 

upp täcksidan försiktigt. Kontrollera så att sidan sitter i rätt läge och tryck till. 

Tryck hårt över varje över varje fästkudde i ca 30 sekunder. Det är viktigt att 

limmet i kuddarna härdar under tryck. 

 

När du är klar med första sidan monterar du andra sidan på samma sätt. 

Botten 

Botten 

Botten 



6. Rengör ytorna och fäst montagekuddarna på toppen/botten: 

Torka av toppen och botten med den återstående rengöringsservetten. Hela 

ytorna behöver inte rengöras utan enbart kanterna där montagekuddarna ska 

sitta. Montagekuddarna monteras ca 1-2 cm in från fram- och bakkanterna, se 

illustration. 

Ta inte bort skyddsfilmen från montagekuddarna innan du kommer till nästa 

punkt. 

7. Vinkla upp toppen: 

Prova att vinkla upp toppen några gånger innan du tar bort skyddsfilmen på 

montagekuddarna. Tänk på att toppen ska sticka ut ca 1 mm på båda sidorna. 

När du är redo för att montera toppen tar du bort skyddsfilmen och vinklar för-

siktigt upp skivan. Kontrollera så den sitter i rätt läge och tryck till.  

Tryck hårt över varje över varje fästkudde i ca 30 sekunder. Det är viktigt att 

limmet i kuddarna härdar under tryck. 
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5. Skruva fast täcksidan 

Använd fyra skruvar per täcksida och håll emot ordentligt när du skruvar i skru-

varna. Sätt två i framkant och två i bakkant, se illustration. Sätt skruvarna ut-

spritt men tänk på att inte sätta dem i något hål som ska användas till gångjärn 

eller hyllbärare.  

Detta moment görs på båda sidor. 
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Botten 

Botten 

Då var det klart! 

Vi hoppas monteringen gått bra och om du har någon fråga eller vill berätta något för oss är vi jättetacksamma för att du tar 

dig tiden att skriva till oss på kundtjanst@cubiqe.com.  

 

Bästa hälsningar 

Teamet på kundtjänst 


