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Artikelnummer Benämning Höjd, mm Rekommenderat antal konsoler

500-2000mm 2200-3000mm

6734770 Golvkonsol T. KK22,23,34,35 std modell, ej till höjd 70mm 90-135 2 3

Golvkonsol till stålkonvektorer Kontec KK -
Golvkonsolen kan användas för typerna KK22, 23, 34, 35 
samt 46. Stålkonstruktionen är kraftig och gedigen vilket att 
innebär att konvektorn får ett stabilt stöd.

Observera att den inte passar till konvektorer i höjden 
70mm. Där ska golvkonsol SK användas.

Som standard levereras golvkonsolen i vit färg, RAL 9016. 
Men finns att beställa i samtliga RAL-kulörer mot en till-
läggskostnad. I leveransen ingår även en täckkåpa i lackerad 
stålplåt.
Golvkonsolerna placeras 150mm från konvektorns gavlar. 

Antal konsoler enligt följande:
500 – 2000mm   2 konsoler.
2200 – 3000mm  3 konsoler.

Konsolens fot har en ställbar höjd mellan 90 – 135mm, från 
golv till konvektorns underkant.
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Golvkonsol till KK22, 23, 34, 35 samt 46

Konsolen placeras cirka 150mm från konvektorns gavlar.
Foten är ställbar och kan ställas in i höjdled mellan 90-135m, från golv till 
underkant konvektor.

Antal konsoler enligt följande:
L = 500 - 2 000mm = 2 konsoler
L = 2 200 - 3 000mm = 3 konsoler

150mm 150mm

Montering

1. Vänd stålkonvektorn upp och ner:
 
  För typ 22,23,46 -Placera konsolgaffeln mellan konvektorplattorna.
  Säkerställ att foten sitter stabilt, vid behov flytta ett hack i sidled.

  För typ 34,35 -Placera konsolgaffeln över konvektorplattan.
  Säkerställ att foten sitter stabilt, vid behov flytta ett hack i sidled.

2. Ställ in konsolerna på önskad höjd och fixera. 
Var noga med att foten blir stabil.

3. Placera konvektorn på sin rätta plats och markera 
var skruvhålen skall borras.

4. Borra skruvhålen och förse dom med lämpliga 
plastpluggar.

5. Placera konvektorn med konsolernas skruvhål 
över borrhålen och fäst med lämplig skruv.

6. Använd vid behov t.ex bygglim för fastsättning 
av konsolens täckbricka.

Montering av golvkonsol


