Monteringsanvisning i Trä
Grunden i träinredningen

Mellanväggar och hyllplan är grunden när Ni monterar träinredningen. Vi rekommenderar
att ett hyllplan monteras i botten och ett hyllplan i mitten på inredningen. Det finns tre fasta
mått på hyllplan (sektioner) de är 432, 532 samt 732 mm. Det är viktigt att du monterar
inredningen på plats där du ska ha den.



Läs igenom monteringsanvisningen och bekanta dig med de delar du ska montera
Använd dig av skissen/bilden när du monterar inredningen





Uppåt på mellanvägg= den änden med ca 3 cm från högsta hål och topp
Börja med att skruva fast en mellanvägg i ena väggen tex vänster sida.
Skruva fast 2 hyllbärare i hålen längst ned och 2 hyllbärare på en höjd av ca
1 meter. Dessa mått kan variera.
Skruva även fast hyllbärare i nästa mellanvägg
Håll mellanvägg nr 2 på rätt avstånd och lägg dit nedersta hyllplanet försiktigt.
Lägg dit hyllplanet som ska ligga på mitten av sektionen
När det inte glipar och Ni fått rät vinkel på hyllplanen så fäster Ni det mittersta
hyllplanet genom att låsa fast skruven i ”snäckan” som sitter i hyllplanet. Det
nedersta hyllplanet behöver Ni ej låsa.
Fortsätt nu med nästa hyllplan och mellanvägg.
Om Ni ska ha stång i nästa sektion så kan det i vissa fall vara lämpligt att börja i andra
änden av garderoben. Annars får ni mäta ut var nästa mellan vägg ska sitta och fästa
den lite lätt med hjälp av en plastvinkel i bakre väggen.
Fortsätt med mellanväggar och hyllplan tills hela inredningen sitter på plats.
Är det andra mått på hyllplan som än de fasta måtten ( dessa behöver oftast kapas på
plats) så sätts dessa fast med plastvinklar












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. Har du sidovägg är det lämpligt
att montera denna först på rätt längd med hjälp av takskenan till dina dörrar.

Topphyllan







När Ni monterat hyllplan och mellanväggar så ska topphyllan sättas på plats. Det som
är viktigt är att ändarna möts över en mellanvägg. ( om inredningen kräver mer än en
topphylla)
Såga topphyllan i rätt mått
Nu kan Ni även räta upp mellanväggarna så det blir rätt mått mellan mellanväggarna
det finns ju tre fasta mått på hyllplanen 432,532 samt 732 mm
Skruva fast topphyllan uppifrån och ned i mellanväggarna eller använd plastvinklar
för att fästa topphyllan
Orsaken att din topphylla inte är sågad är att det kan skilja på på väggarna och denna
ibland måste snedsågas då det inte alltid är samma mått i fram och bakkant. Används
flera topphyllor är det också viktigt att dom skarven blir ovanför mellenväggarna.

Korgar, byxhängare, skohyllor och flat hylla





Montera skenorna i mellanväggarna ca 10 mm från framkant. Hjulen ska vara i
framkant och nedåt
Grundregel är att skenorna ska sitta i var sjätte hål, För korgar och skohylla Då
räknas detta nerifrån. Monterar ni flat hylla ska skenan sitta i det nedersta hålet och
sedan var sjätte hål, och byxhängare uppifrån. Byxhängare tar 3 stycken platser. Tex
1 st byxhängare istället för 3 korgar.
När Ni satt i skenorna kan Ni sätta dit korgar, byxhängare, skohyllor, och dom flata
hyllorna i skenorna.

Garderobstång






Stången ska monteras ca 10 cm under hyllplan eller topphyllan och i mitten på
mellanväggarna (25,5 cm)
Kapa stången i rätt längd. Orsaken till att den inte är sågad på fabrik är att det finns
det kan skilja något på måtten när du monterat inredningen
Sätt på de två fästen från varsitt håll på stången
För in stången mellan mellanväggarna
Dra ut fästena när stången är på plats och skruva fast fästena i mellanväggarna



Skruva fast den lilla skruven som sitter i fästena så inte stången snurrar
Detta är vår rekommendation och en grund för hur ni monterar träinredningen.
Inredningen med tex hyllplan och höjder kan skilja på de olika inredningarna,
eftersom det är måttanpassade inredningar vi säljer så kan skillnaden och
önskemålen vara olika.
Skötselråd
Träinredningen avtorkas med fuktig väl urvriden mjuk trasa innehållande ljummet
vatten. Eftertorka med torr trasa.

