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Spegelskåp /Mirror cabinet

Halvhögt skåp 400 spegel

Half-height cabinet 400 mirror

Skåpsbelysning Karleby  

Mirror cabinet lighting Karleby

SPEGELSKÅP /Mirror cabinet

Spegelskåp Viken, Stråken & Fryken

Mirror cabinet Viken, Stråken &Fryken

Spegelskåp Grann

Mirror cabinet Grann
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UPPHÄNGNING /Hanging
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Spegelskåp Viken, Stråken & Fryken med belysning Karleby.

Mirror cabinet Viken, Stråken & Fryken with lighting Karleby.

Halvhögt skåp 400 spegel.

Half-height cabinet 400 mirror.

MÅTT FÖR ELINSTALLATIONER /Dimensions for electrical installations

Grayed areas in the illustrations below are suitable areas 

for electric installations. The measurements are from the 

floor level. The dimension refers to the hidden  

connection behind the mirror cabinet. It is also possible 

to connect from above.

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.   

Note 2: vid skåpsbelysning gäller mått 1923 mm,     

            utan skåpsbelysning gäller 1898 mm. 

With lighting for mirror cabinet the measurement 

is set to 1923 mm, without to 1898 mm. 

Spacing floor to wall stud and drill holes for rail N.

Note 3: distans mellan väggskena och skåpsrygg 10 mm.

distance between rail and backside cabinet 10 mm.

Lämplig utgång för elinstallationer är områden som är gråmarkerade i över-

sikten. Måtten är från golvet. Måttet avser dold anslutning bakom spegel-

skåpet. Det är även möjligt att ansluta ovanifrån.

Spegelskåp Grann. 

Mirror cabinet Grann.

1898 NNoottee  22

1822 NNoottee  33
1830 NNoottee  11

1770

1215

1161

50

1923 NNoottee  22

1146

1240

1810

1870 NNoottee 11
1946

115

1861 NNoottee 33

Note 4: c/c-mått för skruvregel.

Spacing for support stud. 
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c/c

Skruva först i de yttersta ovala hålen, justera skenan och fixera sedan med de 

inre skruvarna. Bricka (Ø6x16x1 mm) används i de yttre ovala hålen.

2 st

6 st

6 st

First screw in the outer oval hole, adjust and fix the rail with the next screw.

Washer (Ø6x16x1 mm) are used in the outer oval holes.

1

Ø6x16x1 mm

Ø6x50 mm

Ø6x50 mm

UPPSÄTTNING SPEGELSKÅP /Assembling of mirror cabinet

1 .  Install the wall rails in the indicated position. Check the wall material 

and choose a different type of screw if those included are not  

suitable. Included screws (Ø6x50 mm) are intended for fixing to 

wooden beams or concrete. Drill holes in the wall as the illustration 

below. Fill the drilled holes with wet room silicone before securing  

the screws.

2. Hang the cabinet on the wall rail.

3. Make sure that the cabinet is placed horizontal. Adjust if needed.

4. Tighten the screws to lock the mirror cabinet to the wall (do not use 

an electrical screwdriver). For increased safety, make sure to fasten 

half-height cabinet 400 mirror to the wall through lower bar as well.

1 .  Montera väggskenan på angiven placering. Kontrollera väggmaterial 

och välj annan skruv om den bifogade ej passar. Bifogad skruv  

(Ø6x50 mm) är avsedd för att fästas i träregel eller betong. Borra hål i 

vägg enligt illustrationen nedan. Fyll de borrade hålen med våtrums- 

silikon innan skruv dras.

2. Häng upp skåpet på väggskenan.

3. Kontrollera att skåpet är i våg, justera vid behov.

4. Dra åt skruvarna försiktigt så att beslagen spänner fast skåpen mot 

väggen (använd ej skruvdragare). Halvhögt skåp 400 spegel ska 

också skruvas i väggen med skruvregeln för ökad säkerhet. 

2

3

4

FÖRSTORINGSSPEGEL TILL SPEGELSKÅP FRYKEN OCH STRÅKEN /Magnifying mirror to mirror cabinet Fryken and Stråken

Förstoringsspegel fästes med sugproppar (tre styck på dess baksida). 

Rengör ytan från fett och damm innan förstoringsspegeln sätts på plats. 

Mått: Ø170 mm, djup 19 mm. Notera att du ska placera spegeln så att den 

hamnar mellan glashyllorna när du stänger så att den inte stöter emot hylla, 

tak eller botten. 

Before attaching the magnification mirror to the mirror door, clean the sur-

face from grease and dust. Attach the magnification mirror with the three 

suction cups. Dimensions: Ø170 mm, depth 19 mm. Note that you should 

position the mirror so that it ends up between the glass shelves when you 

close so that it does not hit the shelf, ceiling or bottom. 
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Ta bort täcklocket över kopplingsutrymmet på spegelskåpet, ersätt detta 

med tätningslist alt. våtrumssilikon. Vi rekommenderar att inkommande el 

kopplas i spegelskåpets kopplingsutrymme. Vid inkoppling av skåps- 

belysning Karleby kopplas även den till samma utrymme. Placera  

belysningen centrerat i sidled och jämnt i bakkant med spegelskåpet.  

Skruva fast belysningen med de två medföljande skruvarna Ø3,5x35 mm.  

Remove the cover over the coupling compartment of the mirror cabinet, 

replace this with a sealing strip or wet room silicone. We recommend that 

incoming electricity is connected in the mirror cabinets connection space. 

When connecting the mirror cabinet lighting Karleby, it is also connected 

to the same space. Place the lighting centered sideways and evenly at the 

back edge with the mirror cabinet. Fasten the lighting with the two supplied 

screws Ø3.5x35 mm. 

MONTERING OCH ELINSTALLATION SKÅPSBELYSNING KARLEBY /Assembly and electrical installation lighting Karleby

SÄKERHETSANVISNING EL /Safety directions electricity

Armaturer ska installeras av behörig elektriker. Belysning med 230V uttag 

ska anslutas över en jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösnings-

ström. Se även starkströmsföreskrifter för uttag i badrum/duschrum när det 

gäller placering av armaturens uttag.

Oklassat område: Får 230V uttag kopplat till 

jordfelsbrytare placeras. 

Badkar alt. dusch med kar. Dusch utan kar.

Område 0: Kräver minst IPX7

Område 1: Kräver minst IPX4

Område 2: Kräver minst IPX4

See local directions concerning the electrical installation.
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MONTERING SPEGELLUCKA /Assembling of mirror door

JUSTERING AV SPEGELLUCKA /Adjustment of mirror door 

1

DEMONTERING SPEGELLUCKA/Disassembling of mirror door

Spegelskåp Viken, Fryken, Stråken & halvhögt skåp spegel /Mirror cabinet Viken, Fryken, Stråken & half-height cabinet mirror 

Spegelskåp Viken, Fryken, Stråken & halvhögt skåp spegel 

/Mirror cabinet Viken, Fryken, Stråken & half-height cabinet mirror 

Spegelskåp Viken, Fryken, Stråken & halvhögt skåp spegel 

/Mirror cabinet Viken, Fryken, Stråken & half-height cabinet mirror 

Spegelskåp Grann    

/Mirror cabinet Grann

Spegelskåp Grann    

/Mirror cabinet Grann

Spegelskåp Grann /Mirror cabinet Grann
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MONTERING UTTAGSBOX ENKEL 230V UTTAG /Assembling sockel box single 230V socket

Det går även att placera ett dubbelt eluttag inne i spegelskåpet, egen  

anslutning rekommenderas för konstant ström till uttag. Borra hål för  

anslutning av el i spegelskåps rygg.    

 

1. Anslut elen i uttaget.

2. Skruva fast bakstycke i spegelskåpets tak.

3. Skruva fast uttagen samt ramen med bifogade skruv (A).

NOTERA! All elanslutning ska utföras av behörig elektriker,  

se säkerhetsanvisning. 

NOTE! See local directions concerning electrical installation.

!

Det går att placera ett eluttag inne i spegelskåpet, egen anslutning  

rekommenderas för konstant ström till uttag. Borra hål för anslutning av el 

i spegelskåpets rygg.        

 

1. Anslut elen i uttaget. 

2. Skruva ihop uttaget. 

3. Skruva fast uttaget i spegelskåpets tak. 

4. Täck skruvarna med täckbrickorna.

It is possible to place an outlet inside the mirror cabinet. We recommend 

a separate connection for constant power to the outlet. Drill holes for the 

connection in the back of the mirror cabinet.   

 

1. Connect the outlet to the power.

2. Assemble the outlet.

3. Fit the outlet to the mirror cabinet top using the long screws.

4. Cover the screws using the cover caps.

It is also possible to place a double power socket inside the mirror cabinet. 

Drill a hole for the power cord in the mirror cabinet and route the cord 

behind the mirror cabinet.      

 

1. Connect the outlet to the power.

2. Fit the socket back to the mirror cabinet top.

3. Re-fit the sockets and the frame with screw (A).

TRÄ – ETT LEVANDE MATERIAL /Wood material

Alla trädetaljer som levereras ligger inom toleransen när det gäller nyans 

och struktur. Nyansskillnaden kan vara stor vid leverans, men när träet har 

mognat jämnar nyansskillnaderna ut sig och möbeln får ett naturligt och 

fint utseende där vissa skillnader i nyans fortfarande kommer att finnas. 

Tiden det tar för träet att mogna varierar. Trä mognar fortare i miljöer med 

mycket dagsljus. I ljusa miljöer mognar träet inom två till tre månader, 

medan det kan ta sex månader i mörka miljöer.

All supplied wooden parts are within the tolerance limits for colour and 

structure. There may be a large variation in colour on delivery, but once the 

wood has aged, the colour variations will even out and the furniture will take 

on a natural and superior appearance, although there may still be some 

slight variations in colour. The time it takes for the wood to age varies. 

Wood ages faster in areas exposed to strong sunlight. In bright 

surroundings, wood ages within two to three months, while in dark 

surroundings, it can take six months.

4

3

2

2

1

MONTERING UTTAGSBOX DUBBELT 230V UTTAG /Assembling sockel box double 230V socket

NOTERA! All elanslutning ska utföras av behörig elektriker, 

se säkerhetsanvisning. 

NOTE! See local directions concerning electrical installation.

!

A A
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