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FRISPIL 
Frittstående spiler for 
skjerming og romdeling

FRISPIL:
Alle komponenter 

består av struktur-

foliert MDF, og er 

100% lysekte
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Ceiling profile
(deep cutouts)

BarFloor profile
(shallow cutouts)

max. 2728 mm
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MONTERINGSANVISNING 
ROMDELER

MATERIALER:

Gulvsville (8mm dyp utfresing) 1 x (A) 
Taksville (20mm dyp utfresing) 1 x (B)
Spiler: Antall bestemmes av bredde på veggen (C). 
Skruer Ø4-4,5mm med forsenket hode 
Trelim

VERKTØY:

• Drill eller skrutrekker
• Håndsag og gjæringskasse, eller elektrisk sag
• Vater eller lasermåler
• Målebånd
• Blyant

SLIK GJØR DU:

1) Kapp gulvsvillen i ønsket lengde (OBS: Se hvilken 
ende som skal vende ut i rommet). Fest bunnsvillen 
til gulvet med skruer, evt. lim om du er usikker på 
om det er rør eller kabler i gulvet.

2) Kapp taksvillen i ønsket lengde (OBS: Se hvilken 
ende som skal vende ut i rommet). Bruk vater eller 
laser for å se til at tak- og gulvsviller plasseres riktig i 
forhold til hverandre. Unngå eventuelle rør og kabler 
i taket. 

3) Mål avstanden mellom gulv- og takspillen (du skal 
ikke måle i utfresingene).

4) Kapp en spile til lengde H 0 + 20 mm. Sjekk at 
avstanden mellom svillene er lik i begge ender. 
I motsatt fall må du ta hensyn til fallende eller 
stigende lengde på spilene når du kapper resten.
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5) Ha lim i utfresingene i gulvsvillen.

6) Stikk spilens øvre ende på plass i taksvillen (1).

7) Deretter spilens nedre ende i gulvsvillen (2)

8) Gjenta punktene 4-7 for resten av spilene.

B) Taksville
(dyp utfresing)

C) BarA) Gulvsville
(grunn utfresing)

OBS:  
ÅPNET PAKKE 

MÅ OPPBEVARES 
I TEMPERERT 

ROM

A) Gulvsville
(grunn utfresing)

B) Taksville
(dyp utfresing)


