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ANNO MONTERINGSANVISNING

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO

Anno 700 med en låda och hylla.

Anno 700 med en låda 

och hylla.

Anno 700 med två lådor.

Anno 700 med två lådor.

Anno 1300 med tre lådor och en hylla.

Anno 1300 med två lådor och en hylla. Anno 1300 med fyra lådor. Anno högskåp med en lucka.

Anno 1300 med sex lådor. 

FÖRVARING ANNO

Mer hjälp? Se gärna vår  

monteringsfilm om Anno:



ANNO
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230V-UTTAG I LÅDA 
Som tillval kan underskåp till Anno levereras med ett dubbelt 230V-uttag monterat  

i lådan. Uttaget är placerat till höger i lådan och levereras med sladd och stickpropp. 

Uttaget ansluts till vägguttag som placeras bakom underskåpet. Se placering ovan 

i gråmarkerat område. 230V-uttag skall placeras i oklassat område och föregås av 

jordfelsbrytare. 

FITTED 230V SOCKET 
As an option, the Anno cabinet can 

be delivered with a dubble fitted 

230V socket. The outlet is located 

to the right of the drawer and 

comes with a cord and plug. The 

outlet is plugged into a wall outlet 

located behind the cabinet. See  

location above in grey area.  

See local directions concerning  

the electrical installation.  

SAFETY DIRECTIONS
See local directions concerning the electrical installation.

SÄKERHETSANVISNING EL
Armaturer ska alltid installeras av behörig elektriker. Belysning 

med uttag 230V skall anslutas över en jordfelsbrytare med högst 

30mA märkutlösningsström. Se även starkströmsföreskrifter för 

uttag i badrum/duschrum när det gäller placering av  

armaturens uttag.

Badkar alt. dusch med kar. 

Område 0: Kräver minst IPX7

Område 1: Kräver minst IPX4

Område 2: Kräver minst IPX4

Oklassat område: Får 230V-uttag kopplat 

till jordfelsbrytare placeras. 

INNEHÅLL
PACKAGE CONTENTS

Ø4x28mm

Ø8x40mm

8 st

16 st (1300mm)
3 st

S

R Ø 6x50mm

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

 spacing from floor to joist in wall and holes for rail.
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6 st 

18 st (1300mm)
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Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.
o wall stud and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.
spacing for support stud.
 
Samtliga mått är angivna i mm.

0

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.
o wall stud and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.
spacing for support stud.
 
Samtliga mått är angivna i mm.
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Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.
o wall stud and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.
spacing for support stud.
 
Samtliga mått är angivna i mm.
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Note 1: c/c-mått för regel i vägg och borrhål till väggskena N.
o wall stud and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.
spacing for support stud.
 
Samtliga mått är angivna i mm.
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Note 1: c/c-mått för regel i vägg och 

 borrhål till väggskena N.

 spacing floor to wall stud 

 and drill holes for rail N.

Note 2: c/c-mått för skruvregel.

 spacing for support stud.

 

Samtliga mått är angivna i mm.

All dimensions are given in mm.
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C/C C/CC/C

Skruva i de anvisade hålen i varje ände av skenan.

Attach four screws in each wallrail at indicated holes.

Fastsättning

Höjdjustering

4

Higher/Lower

Tighten

732 mm

BORTTAGNING AV LÅDOR 

Lyft i lådan samtidigt som den dras i jämn 

hastighet hela vägen ut.

Ta ut lådorna ur skåpen. 

 

Montera väggskenorna 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 silikon innan skruv dras. 

Häng upp underskåp 600 mm på väggskenan. Kontrollera att skåpet är 

i våg.

Vid montering av Anno 1300: häng därefter upp vardera  

sidoskåp enligt punkt 2 och kontrollera att skåpen är i våg.
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Remove the drawers from the units. 

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

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

The accompanying screws (Ø6x50 mm) are intended for fixing to 

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

below. Fill the drilled holes with silicone before securing the screws. 

Attach the bottom unit (600 mm) to the wall rail. Check that the unit is 

level.

When installing Anno 1300: attach each  

side unit next as per point 2 and check that the units are level.

DRAWER REMOVAL 
Slightly lift the drawer and pull out until it is 

fully extended.
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Använd tving för att sammanfoga skåpen. 

 

Om du skall montera en Anno 1300, sammanbind skåpen först, med  

bifogade åtta skruvar (16 st vid 6 lådor).

Därefter skruvas bengavlarna på. Kontrollera att bengavlarna är i  

samma höjd som skåpens ovankant samt att den fasade delen av 

bengaveln placeras mot väggen. Även här rekommenderar vi tving för 

att hålla bengavlarna på plats när ni skruvar.

Justera de ställbara fötterna så att bengavlarna får stöd mot golvet.
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Use clamps to join the units. 

If you intend to install an Anno 1300, connect up the units 

first, using the eight accompanying screws (16 for 6 drawers).

Then screw on the leg frames. Check that the leg frames 

are at the same height as the top edge of the units and that 

the bevelled part of the leg frame is against the wall. We also 

recommend clamps to keep the leg frames in place while 

screwing.

Adjust the adjustable feet so that the leg frames are resting 

securely on the floor.
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Vid tvättställspaket med hylla: tryck fast tvärregeln på  

systemskruvarna som sitter på bengavlarna.

 

Vid tvättställspaket med hylla: placera hyllplanet ovanpå tvärregeln 

och bengavlarna. Tvärregeln har två plugg i vardera ände, som skall 

passas in i hålen på hyllplanets undersida. När hyllan är rätt  

placerad - tryck fast.

Borra och drag två säkerhetsskruvar i bakkant tvättställsskåp till vägg. 

Placera tvättställskivan på underskåpet, mät så den ligger centrerad. 

 

Applicera våtrumssilikon inifrån skåp där stomme möter  

tvättställskivan.

Fäst stänkskyddet i tvättställsskivan med våtrumssilikon. 
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Obs! Är det en Anno förvaringsmöbel du monterar? Gå vidare till nästa sida. 
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For washstand packages with shelves: push the cross bar securely onto 

the system screws on the leg frames. 

For washstand packages with shelves: position the shelf on top of the 

cross bar and the leg frames. The cross bar has two plugs at either end 

that should fit into the holes on the underside of the shelf. Once the shelf 

is correctly  positioned – press down firmly.

 

Drill holes and screw in two safety screws to secure the back edge of the 

washstand unit to the wall.

 

Place the washstand top board on the bottom unit, and measure to ensure 

it is centred.

Apply wetroom silicone from inside the unit where the framework meets 

the washstand top board.

Attach the splashback to the washstand top board using wetroom silicone.
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Vid förvaringsmöbel med hylla: tryck fast tvärregeln på  

systemskruvarna som sitter på bengavlarnas nedre facklist.

 

Vid förvaringsmöbel med hylla: placera hyllplanet ovanpå tvärregeln 

och bengavlarna. Tvärregeln har två plugg i vardera ände, som skall 

passas in i hålen på hyllplanets undersida. När hyllan är rätt  

placerad - tryck fast.

Borra och drag två säkerhetsskruvar i bakkant underskåp till vägg. 

Placera topplattan mot underskåpet, mät så den ligger centrerad. 

 

Montera först möbelvinklarna (4 st) på topplattans undersida i de 

förborrade hålen. Lägg därefter topplattan på skåpet och fäst med 

träskruv Ø3,5x16 mm 4 st till undersidan och 4 st att fästa den inne  

i skåpet.
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For storage units with shelves: push the cross bar securely onto 

the system screws on the partition strip of the leg frames.

 

For storage units with shelves: position the shelf on top of the cross 

bar and the leg frames. The cross bar has two plugs at either end that 

should fit into the holes on the underside of the shelf. Once the shelf is 

correctly  positioned – press down firmly. 

Drill holes and screw in two safety screws to secure the back edge of the 

bottom unit to the wall.

 

Place the top board on the bottom unit, and measure to ensure it is 

centred.

First attach the angle braces (x 4) to the underside of the top board 

using the pre-drilled holes. Then place the top board on the unit and se-

cure with wood screws Ø3.5x16 mm (x 4) to the underside, plus 4 screws 

to secure it inside the unit.
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För mer information om mått, fakta osv går till vår hemsida, www.vedum.se.  

Där hittar du också en monteringsfilm där du ser steg för steg hur Anno ska monteras. 

JUSTERING AV LÅDFRONTER / FRONT ADJUSTMENT

ISÄTTNING AV LÅDOR / DRAWER INSERTION

Placera lådan på de utdragna skenorna. 

Place onto extended slides.

Skjut in lådan helt så låses lådan fast automatiskt.  

Close the drawer it locks automatically when fully closed.
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