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Rita Furhoffs Free i Winner Design 
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Furhoffs FREE  
 

En Free-bänk fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med en vanlig diskbänk i 
 Winner Design. 
Istället för att rita ut diskbänken som ett eget ritobjekt ritar vi istället ut den som en 
bänkskiva. Vi ska nu visa två olika sätt för att göra detta. En i Möbleringsmodus och en i 
Bänkskiveschemat.  

Rita FREE i Möbleringsmodus 

 
 

1. Öppna ditt alternativ 
» Rita färdigt ditt kök 

» Rita inte ut en vask än. Det gör vi efter vi har ritat bänkskivan. 
» Välj ”Rita/ändra bänkskivor” 

 
 

» Välj ”Rita rektangel”  
» Välj var Freebänken ska börja. 

» Håll in vänster musknapp och släpp där du vill börja rita din diskbänk. 

» Du har nu satt din startpunkt: 
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Eftersom att vi använder ”Rita rektangel” drar vi diagonalt till den andra kanten och ritar 
där med alla fyra kanter av diskbänken samtidigt. 

» Håll ner vänster musknapp 
» Dra diagonalt 
» Släpp musen när du fått önskat mått. 

 
 
 

» Välj höjdpositonen ”Bänkskiva”. 
 
A - ”Välj produkt” välj producenten ”Furhoffs Diskbänkar 2016-3” 

B - Markera ”Free”. 
C - Välj passande bänkskivekod baserat på djup och längd. 

D  -  Tryck ”OK”. 
E. Gör modellval enligt önskemål 
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RITA FREE – i Bänkskiveschema 

 
 
 
 
 
Låt oss nu säga att du redan har valt bänkskiva i ritningsinställningar och det är inte en 
bänkskiva från Furhoffs. Vi visar nu på ett smidigt sätt hur vi kan ändra bänkskiva från 
den befintliga till en Freebänk från Furhoffs. 
 

 
 
Klicka uppe på fliken ”Rita/ändra form(hammren och sågen)” och välj sedan ”Placera 
skarv (Sågen)” 
 

 
 

Hitta startpunkten och dra ikonen ”Sågen” rakt över bänkskivan. Du har nu delat upp 
den här bänkskivan i två olika bänkskivor. 
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Markera sedan bänkskivan och högerklicka. 

 
 
Välj sedan ”Välj kod” och gå vidare till producenten ”Furhoffs Diskbänkar 2016-3” -> 
Markera Free och välj önskad kod som ovan.

 
Klicka på OK och gör modellvalen enligt önskemål. Ni har nu placerat ut Furhoffs Free 
istället för bänkskivan som låg där tidigare.  
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Rita Furhoffs-Hoar 
Nu ska vi placera ut en ho i vår Freebänk. Detta gör vi alltid i Möbleringsmodus.  
1. Där vårt första steg är att ställa markören där vi vill att vår ho ska placeras.  

 
 

2. Välj ”Furhoffs Diskbänkar 2016-3” på objekt ut till höger där vi hämtar alla objekt. 
A - Välj sedan kategorien ”Free”.  
B -   Välj ”Hoar”  

C –  Välj skåpsbredden efter hur brett ditt underskåp är som du ska placera ho:n på. 
D _  Välj önskad ho och tryck på ”OK”.  
 

 


