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KANALFODER
Smart kanalfoder för ett fulländat resultat
Att bygga ett snyggt hus eller en attraktiv lägenhet är det många som
kan. Ändå slås man ofta av hur lite energi man lägger ner på den
sista finishen som betyder så mycket.
Bo Fastening AB, som också har Kanallisten® golvlister, har här en
komplett lösning som inte bara döljer sladdar och kablar, utan även
möjliggör montage av foder runt dörröppningar utan synliga spik.
Med vårt Kanalfoder får du bästa resultat samtidigt som du slipper
dyrbar och tidskrävande spackling och eftermålning av fodren.

Monteringsanvisning
Fig 1

Montage Kanallisten® kanalfoder
Flänsen skall sitta utåt mot karmsidan och gripa tag om karmens
utsida. Detta ger i de flesta fall rätt estetiskt mått mellan karm och
fodrets kant. (I de fall där rätt mått inte erhålls får man genom mätning märka upp kanten med en rak linje och montera skenan efter
den för att få exakt önskat mått.) Skenorna placeras på varje
sida av karmen samt två i överkant (se fig 1).
Tänker du använda spikpistol så kontollera först att pistolen har
en nos som räcker ner i botten på skenan. Eventuella kablar/sladdar
du vill dölja i fodret fäster du lättast med häftpistol, se till att de
hamnar under kanalen på fodret. Var försiktig när du häftar så att
du inte skadar eller gör hål på kablar/sladdar. När skenor och
kablage är på plats trycker du enkelt på Kanallisten® kanalfoder
genom lätta slag med handen.

Tycker du att fodret sitter löst, kläm ihop skenan något för att fästa
fodret lite bättre. Obs! För många av och påtagningar kan innebära att mdf:en släpper. Dra fodret rakt utåt om du ska lossa det,
inte åt sidan för då riskerar du att få med bitar av mdf:en.
Kapning och gering
För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en
skarp tättandad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för
listkapning. Dessutom är det viktigt att lägga fodret i verktyget
med folien åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk
att man slår sönder mdf:en och ”fransar” folien. Vill du undvika
pysslet med gerning kan du använda dig av våra foderklossar
för ett fulländat resultat!
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Montage av fodret

Fulländat resultat

Tryck på kanalfodret genom lätta

Snabbt och enkelt har du ett

slag med handen.

enligt illustration. Vid montage av

snyggt resultat utan synliga spik.
Kanallisten® kanalfoder döljer

foderklossar skall skena 4, 9, 10

även sladdar.
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Montage av stålskenor
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Skruva fast skenorna kant i kant
med dörrkarmen i nummerordning
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Estetiska dörrfoder
utan synlig fastsättning
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Design patent pending

och 8 sitta 15mm från karmens

