
STAR TABLE,  Samlevejledning for delte bordplader 
Designed by Arkitekt m.a.a. Claus C. Simonsen

Pak forsigtigt den ene halvdel ud og læg den 
med bagsiden opad, på et tæppe eller andet 
blødt underlag. Pas på ikke at ridse 
fineroverfladen, som vender nedad.
Monter fisk i slidser ved samlekanten,

Tag nu metalskiven og læg den i udfræsningen i 
midten, Vend den med de forsænkede huller opad 
og tjek at hullerne er lige over 
montagebøsningerne i bordpladen.
Nu skrues skiven fast med de medfølgende skruer 
og en unbraco nøgle, str. 5 til M6 gevind.

Tag stellet ud af emballagen og fjern de 4 
gummi skiver fra stilleskruerne i toppen. 
Gem dem, hvis du på et tidspunkt vil 
skifte bordplade til fx. glas eller sten, hvor 
de kan bruges som skridsikkert underlag.
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SPØRGSMÅL ELLER VEJLEDNING? 
Ring hverdage mellem 10-18, weekend 12-16 på:

+45 - 31 23 14 89



Læg forsigtigt den første 
bordhalvdel op på stellet og lad 
bordpladen falde i “hak” i 
udfræsningerne, som passer med 
stellets bærearme.

Pak den anden bordhalvdel ud og læg 
den forsigtigt op på stellet og skub 
bordpladen, forsigtigt ind mod den første, 
over skiven og således at “fiskene” passer 
med udfræsningerene, indtil den også 
falder i “hak”. Tjek at halvdelene passer 
og at alt ligger fast.
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Nu monteres den anden halvdel 
af skruerne til skiven i midten, på 
bordets underside.

De medfølgende “kødben” (samlebeslag), 
monteres en efter en. Start med de 2 yderste, 
spænd kun let, monter de 2 inderste og spænd 
let. Sørg for at de alle sidder helt inde i 
udfræsningen. Derefter  spændes alle fast med 
en fastnøgle str. 10 - eller skiftenøgle. 
(svensknøgle) Pas på ikke at overspænde. Kan 
evt. efterspændes efter et par måneder.

Til sidst monteres bordpladen til stellet 
med de medfølgende skruer. Hovederne 
på stilleskruerne, kan drejes så man nemt 
finder bøsningen i bordpladen. 

NB! hvis man ønsker en højere bordhøjde, 
end 740 mm,  skal den indstilles før man 
monterer bordpladen.

Hvis bordet skal stå på et ujævnt underlag, 
kan man justere dette ved at skrue på 
fødderne, indtil bordet står fast.
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