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Montage 
Garderob W3 1000/500mm

MONTAGE AV STOMMAR
Placera den undre stommen på önskad plats.
Övre stomme placeras på undre stomme med hjälp av 4st 
styrtappar.

Väg in garderoberna med vattenpass, genom att justera de 
förmonterade ställfötterna med en insexnyckel 6mm.
Skruva ihop stommarna framför fästplattorna.

Förankra garderoben mot väggen genom den övre stommens 
bakre regel. Använd lämplig skruv och plugg för den aktuella 
väggen. 

Montera garderobsdörrarnas 5st fästplattor i den förmarkerade 
anvisningarna. 

Mät in passbitar i sidor, såga till och montera.

Vid ev. dekorsockel: såga till sockelns längd och montera 
den mot de medföljande klämmorna med självhäftande tejp. 
Sockeln ska möta golvet. Ev. glipor tas upp mot garderobens 
underkant. 

Montera ev. täcksida med medföljande skruv så att den skjuter 
ut 19 mm framför stommens framkant (linjerar med dörr). 

Montage garderobsdörr:
Lägg dörren på en ren arbetsbänk. Klicka fast gångjärnen på 
dörren. 

Skruva på handtagen i urfräsningen på dörrens långsida med 
medföljande skruv. 

Justera in gångjärnen så att dörrarna livar med varandra verti-
kalt och horisontellt. 

Om dörrhandtaget riskerar att ta i vägg eller annan del av 
byggnaden rekommenderar vi att silikonkuddar av plast alltid 
placeras som skydd mot slitage. 

Medföljande tillbehör Garderob:
Täckhatt för garderobsbotten d=13/8mm
Skruv till täcksida försänkt FX 4,0x25 fzb pz
Skruv till takanslutning försänkt FXTB 3,5x40 fzb pz
Träplugg för infästning över/underskåp (8x35mm) 
Klämfäste sockelben
Fästplatta till klämfäste med självhäftande tejp

Medföljande tillbehör Dörr:
Handtagsprofil L: 450mm
Gångjärn med dämpning 
Avtäckning för gångjärnsram 
Monteringsplatta gångjärn 



LÅDHURTS

SKOHURTS

HYLLOR
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Montage 
Garderobsinredning W3

MONTAGE AV HURTS 

Placera de 4 styrstiften av metall i garderobens botten.

Placera hurtsens täcksockel mot garderobens botten. 
Trä hurtsens två sidostycken med spår över täcksockeln och 
styrstiften. 

Placera 4 styrstift i stödsidans övre kant. Lägg på toppskivan 
på styrstiften.

Förankra stödsidorna med medföljande träskruv i de två för-
borrade hålen mot garderobens två sidor.  

Placera lådorna i hurtsen, säkerställ att lådorna hakar i 
lådskenorna. Dra lådan in och ut några gånger för att säker-
ställa en god gång.

Medföljande tillbehör:

Lådhurts W3 bredd 500 alt 1000mm:
8st Styrstift till hylla och gavel (5*24) 
2st Träskruv försänkt FXTB 4,5x25 fzb pz

Skohurts bredd 500 alt 1000mm:
8st Stödplugg till hylla och gavel (5*24)
2st Träskruv försänkt FXTB 4,5x25 fzb pz
3st Skohållare

MONTAGE HYLLPLAN
Bredd 500 alt 1000mm

Placera 4 st hyllbärare på önskad höjd i garderoben.
Placera hyllplanet på hyllbäraren. 

Medföljande tillbehör:

3-pack hyllplan: 12 st hyllbärare
6-pack hyllplan: 24 st hyllbärare



RENGÖRING & UNDERHÅLL
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SKÅPSTOMMAR OCH GARDEROBSINREDNING
Garderobens stomme är uppbyggd av melamin. 
Denna skiva tål fukt men inte i alltför hög utsträckning, dvs vatten får inte 
bli stående så att det kan tränga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och 
kanter. 
Det är därför viktigt att torka av stommarna med en torr trasa omedelbart vid 
vattenspill. Rengör med en lätt fuktad trasa med vatten och diskmedel.
Använd inte skursvamp, skurpulver, eller liknande medel som innehåller 
slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak eller frätande ämnen.

LUCKOR, TÄCKSIDOR, PASSBITAR OCH TAKANSLUTNING
Dessa delar består av lackad MDF. Rengörs med lätt fuktad trasa och eftertor-
kas med torr trasa. Vatten får inte bli stående så att det kan tränga in i materi-
alet. Använd inte skursvamp, skurpulver, eller liknande medel som innehåller 
slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak eller frätande ämnen.

HANDTAG, KLÄDSTÄNGER OCH BESLAG
Handtag, gångjärn och klädstänger rengörs med mjuk trasa fuktad i vatten 

och eventuellt ett skonsamt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
Eftertorka med torr trasa.

INTEGRERAD LEDBELYSNING
Torka med torr microfiberduk.
Utsätt ej ledlisten, belysningssensorn eller annan elektronik i skåpet för fukt.

Felsökning:
Se till att jordfelsbrytaren eller säkringen ej har löst ut. Lossa blindryggen i 
skåpet.

Om LED indikatorn på drivdonet ej lyser rött så betyder det att LED-lampan 
ej får ström eller att donet är trasigt. Kontrollera först att alla kontakter är 
ordentligt isatta. 

Se till att brytaren som sitter högst uppe i skåpet ej har fastnat i inskjutet läge. 

Om ovan felsökning ej ger resultat, kontakta en auktoriserad elektriker för 
konsultation.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Lastangivelser
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RENGÖRING & UNDERHÅLL
WL Systems Garderobsinredning 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Lastangivelser

LASTANGIVELSE
Hyllplan   Max. belastning 20 kg
Lådhurts  Max. belastning 20 kg/låda
Skohurts  Max. belastning 20 kg/låda
Byxhurts  Max. belastning 20 kg
Klädstång  Max. belastning 20 kg/meter

FÖRANKRING
Garderober, garderobsinredning måste förankras i vägg med beslag lämpli-
ga för väggmaterialet. Detta för att undvika tipprisk. 

Saknas eventuella nödvändiga delar för säkring av vår inredning, kontakta 
oss så hjälper vi dig att få dessa. 

Använd ej inredning som ej är förankrad. 
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