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4x

Fest 4 hyllefester på undersiden av hylleplaten.
Slå forsiktig med en hammer til de er helt nede.

NB! Pass på at riktig ende peker ned mot platen.

1

Fest 4 veggfester på TEA-siden i ønsket høyde.
Skru forsiktig til med skrutrekker.

Sett hyllen forsiktig ned i hylleklammene.

2

Når hylleplaten er på plass, lås festene med 
skrutrekker på undersiden av platen.

3

Hylle

4x 4x 4x

4x

2

1x

15 mm
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Sokkel

2x 2x 2x

Fest 2 hyllefester på undersiden av sokkelen.
Slå forsiktig med en hammer til de er helt nede.

NB! Pass på at riktig ende peker ned mot platen.

1

2x

Fest 2 veggfester på sideveggen i sokkelhøyde.
Skru forsiktig til med skrutrekker.

Sett sokkelen forsiktig fast i veggfestene.

2

2x

Når sokkelen er på plass, lås festene med 
skrutrekker på baksiden av sokkelen.

3

1x

3

15 mm
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Skru fast avstandsbøylen til sidevegg i nederste hull, 
bakerst på TEA-siden.

1

Avstandsbøyle/vinkel

6x

1x

Skru fast vinkel til TEA-siden i ønsket høyde. 
Skru fast til vegg. 

2
2x

2x

4

16 mm
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Front

Underside hylle

Uttrekkbar hylle 
Roller kurv/sko 

Snu hylleplaten (undersiden øverst) og legg skinner 
inntil hylleplaten som vist på tegning.  
Skru fast skinnene i hylleplaten, 3 skruer på hver.

NB! Husk å ha frontsiden slik som vist på tegning.

1

Skru fast skinner til sidevegg i ønsket høyde. 
Sett på hylle med skinne og den er klar til bruk. 
 
Roller Skinne på sidevegg passer  
til alle Roller-systemer (kurv og skokurv) 
 
Roller Sko og Kurv er klar til bruk. 
 
PS! Bruk minimum 5 hulls avstand mellom skinner 
ved bruk ab Roller Sko og Kurv. 
(eks: 1. hull skinne, 6 hull skinne...) 
 
Skinnesystem til uttrekkbar hylle festes på samme 
måte som skinne til Roller. 

1

6x

4x

10x

1x

1x

1x

1x

1x

55

16 mm



Garderobe-Mannnen AS | Postboks 190 | 1650 Sellebakk

Lås/sikre garderobestangen.

2

Skru fast feste til sidevegg i ønsket høyde.

1

Garderobestang på sidevegg

2x

4x 2x

1x

6

15 mm
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Garderobestang på topplate

Borr to hull i samme bredde som  
garderobestangen. 

NB! Husk å sentrere for best resultat.

1

Fest endeholdere i skruehull og monter som vist på 
tegning.

2

2x

2x 2x

1x

7

30 mm
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Kapp ønsket lengde på garderobestangen. 

1

Fest veggfeste 4,2 cm fra topp og 26 cm fra bakre vegg. 
Gjør prosedyren på begge endevegger.

2

2x(3)

8

Garderobestang/Støttestang 
Kort og langt heng

4,2 cm26 cm

8x(10) 2x(3) 4x 1x(2)

1x

16 mm
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Garderobestang/Støttestang 
Kort og langt heng

Plasser støttestangholdere på støttestang  
(vertikal stang) i topp og bunn.

4

9

Monter garderobestengene i koblingskloen. 
 
NB! Dersom du skal ha ekstra garderobestang, 
monter koblingsklo på samme måte som tegning 
viser.

3
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Garderobestang/Støttestang 
Kort og langt heng

10

Plasser garderobestang på veggfeste og skru til 
støttestangholdere i topp og bunn. 
 
NB! Bruker vater for å få støttestang i lodd.

6

Skyv inn garderobestang (stenger) og støttestang 
inn som vist på tegning.

5
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Garderobestang/Støttestang 
Kort og langt heng

Ved bruk av ekstra garderobestang, sett på  
endeplugg som vist på tegning.

7

Stram koblingskloen(e) og veggfeste.

8

11
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Trenger du hjelp?
 

Ta kontakt med oss på telefon 99 300 400


