Tips & Råd - som hjälper dig vid ditt köp av vägghängd inredning
Innan du börjar
Så här väljer du skruv och plugg till olika väggmaterial.

Trä

Gör hål med syl eller spik. Passa in skenan över hålet och skruva i en
träskruv.

Betong/
Lättbetong

Använd skruv och plastplugg. Borra hål med 8 mm borr och pressa in pluggen.
Passa in skenan över hålet och skruva fast den.

Gips

Använd expanderplutgg. Borra hål med 10 mm borr och pressa in pluggen.
Skruva fast skenan.

Pelly bärlist och hängskena för ökad flexibilitet
Bärlist i kombination med hängskenor är ett system för enkel och snabb montering.
Färre skruvhål behövs och flexibiliteten blir maximal, då hängskenorna lätt kan flyttas i sidled.
Bärlistens hål är anpassade till standard regelavstånd och kan monteras ända upp mot tak.
Använd vattenpass för att montera bärlisten horisontellt på väggen och häkta sedan fast
hängskenor. Du slipper skruva fast skenorna och kan flytta dem i sidled till lämplig placering.

Pelly väggskena och konsoler
Mät upp väggen och bestäm första väggskenans läge. Med de långa väggskenorna börjar man normalt ca 20-30 cm från
golvet. Håll väggskenan mot väggen och markera ett hål med en syl. Skruva fast en skruv. Kontrollera med ett vattenpass
att väggskenan hänger rakt.
Skruva fast resterande skruvar.
Placera en konsol i den fasta väggskenan och en konsol i en lös väggskena. Placera sedan en hylla över båda konsolerna.
Se till att hyllan ligger vågrätt med ett vattenpass. Nu har du ett läge för att få nästa väggskena fixerad. Skruva fast. Bygg
vidare på samma sätt med nästa sektion.

Så här mycket kan du belasta konsoler, bärlister, hängskenor, byxutdrag och ramar:
Konsol 		
Konsol 		
Konsol 		
Konsol 		
Konsol 		
Konsol 		
Konsol 		
Bärlist
Bärlist
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170 mm			
220 mm			
270 mm			
370 mm			
370 mm, förstärkt		
470 mm, förstärkt		
550 mm, förstärkt
1000 mm			
2000 mm			

110 kg/par
85 kg/par
75 kg/par
50 kg/par
110 kg/par
100 kg/par
90 kg/par
200 kg
400 kg

Hängskena
Hängskena
Byxutdrag		
Utdragsram för
meshkorg/trådkorg
Lutande ram för
meshkorg/trådkorg

1196 mm		
1996 mm		
546x474x64 mm

200 kg
200 kg
12 kg

546x490x68 mm

12 kg

542x494x68 mm

12 kg

Tips & Råd - som hjälper dig vid ditt köp av skjutdörrar
Mät avstånd mellan tak och golv på minst tre ställen. Ange minsta höjd vid
beställning.
Mät bredden på minst tre ställen. Ange största bredd vid beställning.
Vi rekommenderar ett djup på totalt 680 mm inkl. skjutdörrarna,
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alternativt ett djup på totalt 450 mm inkl. skjutdörrarna om du väljer den
grundare inredningen.
						

Vad ska du ha bakom?

Öppningshöjd mm

Så här mäter du när du ska
beställa skjutdörrar

Öppningsbredd mm

Placera dina skjutdörrar rätt

Grå

Det är viktigt att du tänker på hur inredningen ser ut som du ska
ha bakom dina skjutdörrar. Om du har korgar som ska dras ut
måste skjutdörrarna kunna dras tillräckligt långt åt sidan för att
inte hindra.
Exempel nedan visar tre befintliga garderober som är kombinerade med två skjutdörrar.

Se till att du har tillräckligt med utrymme bakom
skjutdörrarna så att det du ska förvara får plats.

Får kavajen
plats?
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I mitten kan du inte placera
utdragbara korgar men det
går bra att ha hyllor eller
klädstång.

I de yttre garderoberna kan du t.ex. ha
utdragbara korgar

Storlek på tak- och golvskenor
86

Modell 300 Alu
- i aluminium

Modell 200 & Modell 100
- i lackat stål
62
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Golvskena

Takskena

Smidigt att montera golvskenan

						

Golvskena
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Takskena

Montera med
dubbelhäftande tejp

Undvik att göra onödiga hål i ditt golv. Använd istället dubbelhäftande tejp för enkel montering.

Pris, leverans, sortiment

						






Rekommenderade cirkapriser anges i SEK inkl. 25 % mervärdesskatt
För beställningsvaror är leveranstiden 3-5 veckor
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i sortimentet eller felaktigheter i prislistan
Av trycktekniska skäl kan variationer i färg förekomma
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