Melaminhyllor

Montering av melaminhyllor

Steg 1 Montering av väggskenor
(se Montering av väggskenor).

Fig. B.

Fig. A.

Fig. D.

Fig. C.
Skarvbeslag.

Fig. E.

Steg 2 Placera väggskenorna på rätt avstånd
för de hyllorna som ska används. Det maximala
avståndet bör inte vara mer än 900 mm.
Väggskenorna bör monteras parallellt med
varandra och vara vinkelrätt mot golvet (Bild A).
Steg 3 Hyllorna närmast mitten bör installeras
först. Detta för att inte få ett glapp i mitten.
Haka fast konsoler på väggskenorna där du
önskar (Fig.B). Om du önskar ha hyllplan
bredvid varandra använder du ett skarvbeslag,
som placeras i konsolen. Ett skarvbeslag bör
placeras i framkant i konsolen och ett i bakkant
(Fig. C).
Steg 4 Placera hyllan på konsolerna och
använd en penna för att rita av konsolen (Bild D).
Om du önskar hyllplan bredvid varandra, placerar
du ut hela raden av hyllplan på konsolerna.
Justera dem så det finns inga luckor på framsidan
där hyllorna möts. Använd en penna för att
markera vart på konsolerna skarvbeslagen hamnar.

Fig G.

Fig. F.

Steg 5 Ta bort hyllan från konsolerna och placera
den upp och ner på golvet med blyertsmarkeringen
synlig. Om du skulle ha hyllplan berdvid varandra
lägg dem i rätt ordning på golvet (Bild E)
Ta bort skarvbeslagen från konsolerna och lägg dem
på respektive hylla.

Skarvbeslag monterat på en hylla.

Fig. H.
Hyllstift.

Fig I.
Hyllskruvar.
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Fig. A.

Fig. B.

Fig. D.

Fig. C.
Skjøtebeslag.

Fig. E.

Fig G.

Fig. F.

Skarvbeslag monterat på en hylla.

Fig. H.
Hyllstift.

Fig I.
Hyllskruvar.

Steg 6 Montera hyllstiften genom att placera
dem så nära markeringen på hyllans framkant som
möjligt. Placera det andra hyllstiftet på motsatt sidas
markering ca 10 mm från baksidan av hyllplanet.
Upprepa på alla hyllor som kräver hyllstift (bild F).
Om du ska ha hyllplan bredvid varandra rekommenderar vi att du borrar med ett 3 mm borr för varje
skruv där skarvbeslagen ska sitta.Börja med den
första raden och använd 10 mm skruvar för att fästa
ena sidan av varje hylla på skarvbeslagen. Vänta med
att fästa den andra sidan av skarvbeslaget (Fig. G).
Om du använder hyllskruvar, använd en konsol som
mall. Placera konsolen över varje markering du gjort
och gör ett märke av en syl (eller liknade spetsigt
verktyg) vid varje hål i konsolen. Var noga med att
hålla sylen rakt. Ta bort konsolen och borra hål med
ett 3 mm vid varje märke.
Steg 7 Placera hyllplanet på konsolerna genom att
sätta det främre hyllstiftet i konsolens framkant.
Tryck försiktigt hyllplanet på plats. Det främre stiftet
kommer att trycka mot konsolens framsidan och på
så sätt hålla den på plats (bild H). Om du önskar
hyllplan bredvid varandra placera det främre hyllstiftet i konsolens framkant.Tryck försiktigt hyllplanet
på plats. Det främre stiftet kommer att trycka mot
konsolens framsidan och på så sätt hålla den på plats
(bild H).
Placera nu nästa hyllplan bredvid, på samma sätt
som tidigare. Fortsätt tills du har alla hyllplan på
plats. Justera så hålen på hyllplanen motsvararar
skarv-beslagens. Använd 10 mm skruvar. Dra åt varje
skruv. Om du använder hyllskruv, placera hyllplanet
på din markering och justera så att hålen stämmer
överens. Använd en 30 mm skruv i det främre hålet
och en 50 mm skruv i det bakre hålet (Fig. I). Obs: En
kombination av ovanstående metoder kan används
tillsammans för att fästa hyllplanen.
Steg 8 Efter du monterat raden närmast mitten är
det bäst att börja högst upp och arbeta dig nedåt.
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