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Dolt montage med dubbelhäftande tejp,
enkel nivellering, för styva skivmaterial

backrail

art. nr

10 70.8641 set 300mm för max 4,5kg, 1 set

11 70.8642 set 500mm för max 7,5kg, 1 set

12 70.8643 set 1000mm för max 15kg, 1 set

13 35.1554 insexskruvmejsel, 1 st

4 kg

max.

manual

13

NYHET

Insexsskruvmejsel för justering av väggfäste 
beställs separat.

Väggfästena ger en justeringsmöjlighet upp till 10mm, 
efter montering på väggen.

Vi rekommenderar Backrail för montering av styva skivmaterial som 
aluminiumkomposit, aluminum eller skummad pvc.

Backrail monteras med dubbelhäftande tejp mot skivans baksida. 

Monteringen mot väggen är extremt enkel och nivelleringssystemet 
med de justerbara väggfästena ger justermån upp till 10mm.

Vi på KFC lagerhåller dessutom Backrail i råprofiler om 6,2 meter, 
samt väggfästen etc. finns att köpa löst. Detta gör att du har full 
flexibilitet att göra vilka längder du vill.

Tag bort skyddsfilmen från tejpen.

Montera backrail på baksidan av 
skivmaterialet, 50mm från ovankant.
Ytan skall vara rengjord och torr.

Montera distansknopparna i nedre 
hörnen på baksidan av skivmaterialet.
Ytan skall vara rengjord och torr.

Montera väggfästena och  
häng upp skivmaterialet. 

Om det behövs, justera 
genom att skruva 
justerskruven i ovankant 
på väggfästena.
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Dolt montage med dubbelhäftande tejp, enkel
nivellering, samt motverkar att printmaterialet slår sig

backframe

ingår i varje set

art. nr

1 70.5477 set för 297mm, 1 set

2 70.5478 set för 420mm, 1 set

3 70.5479 set för 500mm, 1 set

4 70.5480 set för 594mm, 1 set

5 70.5481 set för 700mm, 1 set

6 70.5482 set för 841mm, 1 set

7 70.5483 set för 1000mm, 1 set

8 70.5484 set för 1400mm, 1 set

9 35.1554 insexskruvmejsel, 1 st

4 kg

max.

manual

backframe moduler 2x

2x

1x

9

1 8-

information

video online

Vi rekommenderar Backframe för montering av skivmaterial med foam-, eller 
kanalkärna, lättviktsskivor, kartong.
Den löser problemet med skivmaterial som över tid slår sig på grund av 
luftfuktighet.

Backframe används även för att styva upp tunnare skivmaterial som skummad 
pvc, aluminiumkomposit eller aluminum.

Backframe monteras med dubbelhäftande tejp mot skivans baksida. Hörnen 
har "hjälpflikar" som gör det enkelt att positionera rätt mot skivan. De bryts bort 
när backframe är monterad på skivmaterialets baksida. Hörnen minskar 
monteringstiden kraftigt - då noggrann uppmätning inte behövs.

Monteringen mot väggen är extremt enkel och nivelleringssystemet med de 
justerbara väggfästena ger justermån upp till 10mm.

Vi på KFC lagerhåller dessutom BackFrame i råprofiler om 6,2 meter, samt alla 
hörn, väggfästen etc. finns att köpa löst. Detta gör att du har full flexibilitet att 
göra vilka storlekar du vill.

Montera ihop 
ramen.

Tag bort 
skyddsfilmen 
från tejpen.

Positionera 
ramen med 
hjälp av 
hörnens 
positioner-
ingsvingar.

Bryt bort 
positioner-
ingsvingarna 
och montera 
på väggen.

Varje set består av; 2 profiler med dubbelhäf-
tande tejp, 2 hörn, 1st justerbart väggfäste med 
skruv och plugg.

Insexsskruvmejsel för justering av väggfäste 
beställs separat.

Väggfästena ger en justeringsmöjlighet upp till 
10mm, efter montering på väggen.


