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Monteringsanvisning 
elfa® décor

Montera nedanstående produkter före montering 
av elfa®-hyllan.

Placera hängskenorna på bärlisten.
Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna placeras 
i de markerade små spåren (Fig. A). Skjut hängskenor i sidled till sin rätta plats på 
bärlisten. Hängskenor som placeras nära bärlistens ändar bör inte placeras mindre 
än 15 mm från bärlistens ändar. Hängskenor sätts på plats (cc-mått 60 cm) med hjälp 
av en ”Spacer” som medföljer i förpackningen (Fig. B)
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Haka fast konsoler 
Haka fast konsoler för 42 cm elfa®-hylla i hängskenan på önskad backhöjd (Fig. C)
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Montera den ”U”-formade glidramen för backar
Den ”U”-formade glidramen har tre metallflikar och en låsknopp på var sida som låser 
glidramen till konsolen. Metallflikarna och låsknoppen sitter på glidramens överdel.

Börja på vänster sida och på konsolens insida. Rikta in den ”U”-formade glidramens 
metallflikar mot spåren på konsolen (Fig. D).

(Fig. E) visar flikarnas position innan de låses på plats.

När metallflikarna och spåren är inriktade hålls den första fliken på plats. Pressa 
glidramen på plats genom att trycka på glidskenans bakre runda hörn tills det hörs 
ett ”klick” som låser glidramen i rätt läge. (se Fig. F och Fig. G). Upprepa samma 
procedur på höger sida.

Fig. D

Fig. G

Fig. F

Fig. Eolåst låst

metallflik låsknopp metallflik

Goda råd
A1: elfa®-back med höjd 85 mm inkl. konsoler upptar tre slitsar på hängskenan.
A2: elfa®-back med höjd 185 mm inkl. konsoler upptar sex slitsar på hängskenan – tre öppna slitsar 
och tre för konsolen.
A3: elfa®-back med höjd 285 mm inkl. konsoler upptar tio slitsar på hängskenan – sju öppna slitsar 
och tre för konsolen.
En utdragbar dresserhylla med konsoler upptar tre slitsar på hängskenan.
En dresserhylla med konsoler upptar tre slitsar på hängskenan.
En utdragbar byxhängare med konsoler upptar tre slitsar på hängskenan. Utrymmet för hängande 
vikta byxor beräknas i normalfall behöva ca. 76 cm.

•
•

•

•
•
•

Justering: När glidramen är monterad, är det enkelt att bara lyfta båda konsolerna 
samtidigt och flytta hela paketet till önskad plats.

Att ta bort glidskenan: Placera ena handen på glidramens bakre del och tum-
men på hängskenan, dra glidskenan försiktigt mot dig. Sätt samtidigt en plan skruv-
mejsel, framför låsknoppen (mellan konsolen och glidramen) som håller glidskenan 
på plats och vrid lätt. (Fig. I). Glidramen kommer att hoppa ur. Repetera på andra 
sidan.

Fig. H Fig. I
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Montering av backramar i trä
Starta alltid med den understa backen och arbeta uppåt. 
Rikta in hjulen i den ”U”-formade glidramens öppningar och skjut in backramen 
i glidramen. (Fig. J)
Lägg i en elfa®-back i ramen och säkra backen i var sida med de medföljande 
backclipsen. (Fig. K & L) 

Notera att utdragbara dresserhyllor och utdragbara byxhängare monteras på samma 
sätt.

•
•

•

Fig. J Fig. K

Fig. L

Montering av dresserhylla
Snäpp fast 42 cm konsoler för elfa®-hylla (en på varje hängskena) där du vill 
placera dresserhyllan.
Dresserhyllan levereras med tre skruvar på var sida som säkrar den i konso-
lerna. Placera hyllan i konsolerna, tryck hyllan bakåt tills den låser, dra sedan 
åt skruvarna. (se Fig. M). Om två hyllor ska placeras bredvid varandra och vila i 
samma konsol kan bara ena sidans skruvar dras åt.
När hyllramen är monterad placera iläggsskivan inuti ramen (se Fig. N)

•

•

•

Fig. M Fig. N

Montering av dubbelt skoställ

Det dubbla skostället placeras i de inre 
slitsarna på hängskenan. Detta tillåter fler 
skoställ att placeras intill varandra sida vid 
sida. 

För montering av skoställ i höjdled behövs 
ett höjd-utrymme på ca. 25 cm  (motsvarar 
6 öppna slitsar) för en bekväm förvaring 
och åtkomlighet.

Hängsystem 3



Montering av dekorlist

Slipshängaren monteras på elfa®-hyllans undersida. Den är kon-
struerad så att den kan monteras till hylla såväl med som utan 
klädstång. Notera att det åtgår ca 90 cm fritt hängutrymme un-
der slipshängaren.

Montera:
Den ”U”-formade delen är slipshängarens framsida.
Placera slipshängaren på den plats som önskas så att  
framsida och baksida på hängaren hamnar kant i kant  
med hyllan.
Montera den bakre kroken mellan de bakre längsgående  
lite grövre trådarna.

•
•

•

Montera dekorlisten på trådhyllorna:
Placera dekorlisten så att hyllans främre ramtrådar passar 
in i det övre spåret i listen. (Figur A) 
Placera dekorlistclips vid fjärde eller femte tråden från var-
dera änden av dekorlisten. 
Säkra dekorlisten genom att trycka clipsen nedåt och skju-
ta dem framåt tills de går i ingrepp i spåren i dekorlisten. 
(Figur B) 
När dekorlisten är på plats kan den passas in, så att än-
darna ligger kant i kant med hyllans ändar. För försiktigt 
dekorlisten i sidled, utan att ta bort clipsen. 
När dekorlisten sitter på önskad plats, slutför du montering-
en genom att säkra dekorlistclipsen med skruvarna. Dra 
inte åt för hårt, det kan skada skruvarna. (Figur C)

•

•

•

•

•

Fig. B

Fig. A

Fig. C

Montering av utdragbar slipshängare
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Elfa International AB
Elfagatan 5, 593 87 Västervik
Tel: 0490-846 00. Fax: 0490-846 25.
E-post: info@elfa.com
www.elfa.com


