Installera Elfas PAK
Bärlisten är det enda
som skruvas i väggen
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Börja med bärlisten
Bärlisten kapas till önskad längd - se till att du behåller de två spåren.
Placera bärlisten på önskad höjd (rekommenderat i regel vid taket, men
lämna ett litet mellanrum upp till taket), spåren ska vara uppåt. Markera
ett av hålen i mitten. Ta sedan ner bärlisten. Borra i markeringen med ett
3 m borr. Märk ut övriga hål, borra och skruva fast bärlisten.

7
Kapa hylla & klädstång

CC
607

2

CC
607

CC
607

Anpassad sektion

3

Hängskenor
Haka på hängskenorna i skårorna på bärlistens uppsida.
Gruppera hängskenorna tillsammans och haka fast konsolerna på
önskad höjd. Skjut hängskenorna till deras ungefärliga läge (cc mått 607 mm).
Anpassning av inredningens bredd skall ske i andra sektionen från vänster för att
få största möjliga flexibilitet i inredningen.
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Hängskenorna bör placeras minst 10 mm från ändarna på bärlisten.
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Trådhylla och klädstångshållare
Trådhyllor har en upp och en nedsida. Tråden/trådarna i mitten är fästa på hyllans undersida.
Montera hyllan på 1800-200 mm höjd, genom att lägga de yttersta kanterna på hyllan i spåren på konsolen. Knäpp hyllan på plats genom att trycka nedåt på mitten på hyllan och samtidigt emot väggen.
Fäst alla hyllor i de “hela sektionerna” och kapa sedan hyllan i den anpassade sektionen till rätt mått.
Tryck fast ändpluggar på klädstångens kortsidor och tryck därefter fast stången i klädstångshållarna.
Montera först de klädstänger som ska dela hållare i mitten och därefter de ute på kanterna. Tryck
endast fast ändpluggar på de yttersta kanterna.
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Bärlisten kapas till önskad längd - se till att du behåller de två spåren.
Placera bärlisten på önskad höjd (rekommenderat i regel vid taket, men
lämna ett litet mellanrum upp till taket), spåren ska vara uppåt. Markera
ett av hålen i mitten. Ta sedan ner bärlisten. Borra i markeringen med
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Hängskenor
Haka på hängskenorna i skårorna på bärlistens uppsida.
Gruppera hängskenorna tillsammans och haka fast konsolerna på
önskad höjd. Skjut hängskenorna till deras ungefärliga läge (cc mått 902 mm).
Anpassning av inredningens bredd skall ske i andra sektionen från vänster för att
få största möjliga flexibilitet i inredningen.
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Hängskenorna bör vara minst 10 mm från ändarna på bärlisten.
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Trådhylla och klädstångshållare
Trådhyllor har en upp och en nedsida. Tråden/Trådarna i mitten är fästa på hyllans undersida.
Montera hyllan på 1800-200 mm höjd, genom att lägga de yttersta kanterna på hyllan i spåren på konsolen. Knäpp hyllan på plats genom att trycka nedåt på mitten på hyllan och samtidigt emot väggen.
Fäst alla hyllor i de “hela sektionerna” och kapa sedan hyllan i den anpassade sektionen till rätt mått.
Tryck fast ändpluggar på klädstångens kortsidor och tryck därefter fast stången i klädstångshållarna.
Montera först de klädstänger som ska dela hållare i mitten och därefter de ute på kanterna. Tryck
endast fast ändpluggar på de yttersta kanterna.

