
Monteringsanvisning av vägghängd inredning. 

 Läs igenom monteringsanvisningen innan du börjar montera 

 Följ skissen/bilden när du monterar 

 Mät bredden  där din inredning ska sitta. 

 Såga till Bärskenorna i rätt längd med metallsåg 

 Mät och märk ut var bärskenan ska sitta efter att Ni bestämt vad Ni vill ha för avstånd till tak 

för topphyllan och/eller hur högt du vill ha fritt från golv till inredningen.  

 Montera bärskenor med lämplig skruv för ditt material i väggen. 

 Nu kan du hänga dit hängskenorna ( vänta med att skruva fast dom tills du monterat dit 

inredningen) 

 Montera dit de utdragbara ramarna där du valt att sätta dom  

 Kapa nu Hyllplanen i rätt längd med en metallsåg (topphyllan och övriga hyllplan) 

 Sätt dit knektar där hyllplanen ska sitta och fäst hyllplanen i  knektens spår så dom sitter fast.  

Använder du trähyllor fixera dessa med rätt längd på skruven.  

 Montera dit hållarna för garderobstängerna genom att fästa dessa i trådhyllans 2 mittersta 

kraftigaste ”trådar”. 

 Såga till stängerna i rätt längd och sätt dit dom i garderobsfästena och skruva åt den lilla 

skruven så inte stängerna snurrar. Orsaken att inte dessa är sågade i rätt längd beror på att 

du kanske vill ha ett annat mått som är på skissen. 

 Nu kan du fylla din de utdragbara ramarna med det du valt tex korgar. 

 Nu kan du fixera hängskenorna med en skruv i den nedre delen 

 

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 sidovägg är det 

lämpligt att montera denna på rätt plats det första du gör med hjälp av längden på 

takskenan. 
 

 

 

 

Detta är vår rekommendation och en grund för hur ni monterar den vägghängda 

inredningen. Mått på tex hyllplan kan variera mellan de olika inredningarna. 

 

 


