
KRAIBURG VITA
MONTERINGSANVISNING

Lägg ut VITA Border (ramprofilen)

Fäst VITA Border (ramprofilen) genom dom förborrade hålen

Passa in VITA Cup (undermattan) i den monterade ramen 
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eller

eller

(fastsättningsdetaljer medföljer i leveransen)

Fransk pluggset ø 10 x 100 mm med
• motsvarande sexkantsskruv   
 (SW 13) - A2
• motsvarande bricka  ø 30 mm - A2 
torx skruv ø 6 x 80 mm

Betongyta:
• slät 
• ren

Förutsättningar:

För djurens välbefinnande är 
det nödvändigt med en del 
strö för att suga upp fukten.

eller
eller

eller eller

anpassa ramprofilen till ytan den skall täcka

fyll hela ytan på enklaste vis med undermatta, 
om nödvändigt, kapa mattan för tillpassning

öppna kupolen uppåt

vägg

borra hålet på 
insidan

borra igenom 
styrhålet

slå i plastpluggen fäst skruv och 
bricka

> Fransk pluggset 10 x 100 mm

undermattan kan läggas 
både med kort- och lång-
sida vänd mot varandra

VIKTIGT: 
om ramprofilen är avkapad, 
borra nytt hål och ny 
försänkning

Spänn skruven tills den sitter 
ordentligt fast men inte för 
hårt!

!

!

7 cm

6 cm

För mätning: För 
markering:

För
utskärning:

För borrning och 
montering:

Fastsättningsdetaljer:
Detta behövs för monteringen:

Tillbörlig installation kan avvika på grund av lokala bestämmelser.
Därför kan inte tillverkaren hållas ansvarig för installationen.

Mattorna:
jämn temperatur: minst 5° C
till max 30° C (lagra i stallet tills 
samma temperatur uppnåtts)



Spänn skruven tills den sitter 
ordentligt fast men inte för 
hårt!

!
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Rulla ut och placera VITA LongLine (övermatta)

Lägg ut KRAI-PUR (skumgummi) över hela undermattan

5

4

vägg

placera skumgummit på enklaste vis, om nödvändigt, 
kapa mattan för tillpassning

skumgummit kan läggas 
både med kort- och lång-
sida vänd mot varandra

Fäst VITA LongLine (övermatta) med VITA Top (täcklist)6

kapa av överflödig matta 
längs med kanten

fäst ungefär var 40:e cm
> torx skruv 6 x 80 mm 

lägg ut täcklist ovanpå täckmattan 
längs väggen

• höga kanten   
 utåt
 
• tätt intill   
 väggen

BA

ungefär 40 cm
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