Monteringsanvisning för stativ inredning
Stativen









Börja med att läsa igenom monteringsanvsiningen innan Ni börjar montera och bekanta Er
med de olika delarna
Följ skissen/bilden när du monterar din inredning
Skenans hjul på sidopanelerna ska sitta i framkant och nedåt när stativen är monterade.
Bindstången mellan sidopanelerna är med T- koppling som ska vara neråt mot golv och om Ni
placerar dubbla stativ ska den även sitta på mitten. L-kopplingen ska sitta i toppen. När Ni
sätter fast bindstängerna kan Ni behöva en hammare eller dylikt för att slå med så dom sitter
fast ordentligt.
Är det ett stativ: Montera 2 bindstänger med T-koppling i den del som ska vara nedåt. I den
andra änden av T-kopplingen sätter Ni på golvskydden. Vänd på stativet. I toppen sätter Ni
fast 2 st L-koppling. Därefter ställer Ni den på plats och sätter in Eran inredning tex korgar.
Är det dubbla stativ så börja med att sätta fast två T-koppling i nederkant av sidopanelerna
och sätt därefter på golvskydden i den andra delen av T-kopplingen. Vänd på stativet. Det
som håller ihop stativen är ytterligare en T-koppling mellan stativen. När Ni monterat på så
Ni har T-koppling och golvskydd i botten och en T-koppling i överkant, så ställer Ni detta
stativ åt sidan. Ta fram nästa 2 sidopaneler och fäst bindstängerna med L-koppling i den övre
delen. När Ni gjort detta så tar Ni det stativet som ska vara överst och placerar det på det
undre stativets T-koppling och fäster samman dessa två. Nu kan Ni placera in er inredning ex
korgar i Er stativinredning.

Topphylla




Om Ni ska ha en topphylla placerad ovanför Era stativ så mät ut längden och kapa den till rätt
längd. Lägg den ovanför stativen och skruva fast topphyllan med plastvinklar i väggen. Är det
så att er bredd kräver att det ska vara mer än en topphylla så tänk på att Ni kapar
topphyllorna så att dess ändar möts på mitten av ett stativ för att det ska vara så stabilt som
möjligt. Är det så att den är så bred ( över 250cm) så är det vanligt med 1 stativ i varje
ytterkant och 1 stativ i mitten.
Orsaken att din topphylla inte är sågad är att det kan skilja något på måtten på väggarna i
fram och bakkant.

Garderobstång



Mät ut avståndet mellan Era stativ där stången ska sitta och såga den med en metallsåg till
rätt längd.
Sätt fast garderobstångfästena på stativet och tryck ned stången i dessa.
Är det så att Ni ska ha den ena änden av stången sitta mot väggen så märker Ni ut var det ska
sitta och skruvar fast detta med lämplig skruv.

Sidovägg


Kapa sidoväggen i rätt mått. Det är viktigt att du tar måtten på den plats den ska vara och att
du tar måttet både in mot väggen och i ytterkant. Det är också därför vi inte kapar dessa i
fabrik beroende på att måtten skiljer och man ibland får snedsåga dessa för att sidoväggarna
ska gå emot taket ordentligt. Denna sätter du fast med plastvinklar i bakkant, tak och även
om det finns möjlighet att du sätter fast sidoväggen i golvet. Ska du använda dig av sidovägg
så är det lämpligt att montera denna först med hjälp av längden på takskenan.
Detta är en rekommendation hur Ni monterar stativ inrednigen.

