Monteringsanvisning

Hängsystem, elfa®-hyllor och klädstång

Basverktyg och utrustning för montering

Vattenpass

Borrmaskin

Läs hela instruktionen noga innan monteringen.

Skruvmejsel Pz2
eller skruvdragare

Borr 3 mm,
8 mm och 10 mm

Bits Pz2

Måttband

Stege

Komponenter elfa® Hängsystem
Bärlist
Det enda du behöver skruva
fast i väggen.
Hängskena
Hängs i bärlisten.

Konsol för elfa® hylla
Monteras i hängskenan.
elfa® hylla
Luftig hyllförvaring av tråd.
Klädstångshållare
Monteras i konsolerna och
håller klädstången på plats.
Klädstång
Finns i olika längder och
monteras med hjälp av
klädstångshållare.

Monteringstillbehör för bärlist
Bits Pz 2
Montering på ihåliga väggar – G5 (expander)
Används för 3-17 mm tjocka väggar av gips
eller spånplatta. Borra hål med ett 10 mm
borr. Slå in expanderpluggen i hålet. För bärlist används ej distanshylsan. Drag fast med
skruvdragare.

Montering av bärlist på trävägg
För montering på vägg med gipsskiva över
träkärna eller direkt på en trävägg. Förborra
med ett 3 mm borr för att få ett pilothål motsvarande borrets längd. Pluggen används
inte. Drag fast med skruvdragare.

Montering på tjocka väggar eller dubbla gipsskivor (röd expander)
Expander för 18-30 mm tjocka väggar – G6
Används för 18-30 mm tjocka väggar av gips
eller spånplatta. Borra hål med ett 10 mm
borr. Slå in expanderpluggen i hålet. För bärlist används ej distanshylsan. Drag fast med
skruvdragare.

Montering av bärlist på betongvägg
För montering på betong-, sten- eller
tegelväggar etc. Använd ett 8 mm slagborr
för att borra hål. Slå in expanderpluggen.
Drag fast med skruvdragare.

Montera bärlist
1. Placering av bärlist. Normalt brukar man placera bärlisten nära taket eller
i dörrhöjd, men den kan placeras på vilken höjd som helst.
2. Bestäm höjden på bärlisten:
a. Placera bärlisten på önskad höjd, markera med en penna i bärlistens
mittenhål och ta ner bärlisten.
b. Borra i markeringen. Använd 3 mm borr. Om du borrar i trä så fortsätt
hela borrets längd. Skulle du borra i betong eller tegel, byt till ett 8 mm
slagborr för att kunna använda betongplugg. Borrar du in i ett hålrum
byt till ett 10 mm borr för att kunna använda expanderskruv istället.
c. Montera upp bärlisten med en mittenskruv och skruva åt tillräckligt för
att den ska fästa mot väggen men ändå vara lite rörlig.
d. För att hålla bärlisten i ”våg” under tiden man markerar ut alla hål
måste man placera ett vattenpass utmed bärlisten och justera bärlisten
om det behövs.
e. Ta bort bärlisten från väggen igen.
3. Borra alla markerade hål:
a. Borra i markeringen. Använd 3 mm borr. Om du borrar i trä så fortsätt
hela borrets längd. Skulle du borra i betong eller tegel, byt till ett 8 mm
slagborr för att kunna använda betongplugg. Borrar du in i ett hålrum
byt till ett 10 mm borr för att kunna använda expanderskruv istället.
b. Montering av expanderskruv: Skruva ur skruven ur själva expanderpluggen. Slå in expandern i det borrade hålet. Ta loss och kasta bort
distansen.
4. Montering av bärlist: Sätt upp bärlisten och skruva fast alla skruvar
ordentligt.

Tips!
Träskruvar: Kasta bort pluggen och använd en skruvdragare för att
skruva åt lite extra. Stryk träskruvarna över en vanlig tvål för att underlätta monteringen i trä.
Expanderskruv: Använd en skruvdragare för att skruva åt lite extra. Det
är viktigt att expander-skruven sitter fast ordentligt. Skruva tills skruven
slutar att röra sig. Så fort bärlisten sitter tätt mot väggen är du klar.

Montera elfa® hylla och klädstång

Steg 1
Montering av bärlist (se föregående sida).

Fig. B
Steg 3
Haka i konsolerna för elfa® hylla i hängskenorna på önskad höjd (Fig. B).

Fig. C
Haka fast klädstångshållarna i de spår som
ﬁnns på konsolerna (Fig. C).

Steg 2
Hängskenorna bör inte inbördes placeras på
ett större avstånd än 90 cm i en garderob.
Avståndet mellan hängskenorna bör vara 60
cm när det gäller mycket tunga saker som
ska förvaras (Fig. A).

Fig. D

Fig. E

Steg 4
Placera elfa® hyllans längsgående lite tjockare trådarna över spåren på konsolerna. Hylländarna ska inte sticka ut mer än mellan 10 mm på sidorna. Lås hyllan genom att trycka mitt på
hyllan och samtidigt pressa ner och emot väggen (fig D). För att lossa hyllan lyfter man försiktigt upp hyllans bakkant ur spåret och drar hyllan bort från väggen. Snäpp fast klädstången i
klädstångshållarna (fig E). Två hyllor kan skarvas i samma konsol.
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