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W3 KLÄDKAMMARINREDNING



Exempel Klädkammarsystem, 4 väggskenor, 8 konsoler, 2 hyllplan och 1 klädstång med fästen.

Miljöbild
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Montage 
Hyllsystem & 
klädkammarinredning
Byggare ansvarar för att vägg är förstärkt enl. BBR

VÄGGSKENOR
Märk upp placering av väggskenor,
max c/c 1000 mm mellan varje skena. 

Montera upp skenor med en skruv i
toppen. Loda in skenan och fäst i botten.
Komplettera med fler skruvar i lämplig omfattning.
Montera täckhatt. 
Montera täcklock.

HYLLPLAN
Vid ev kapning på plats av hyllplan: Mät in hyllplanets längd 
samt kapa med kap eller sänksåg.

KLÄDSTÅNG
Såga till stången i lämplig längd.
Lägg hyllplanet på en arbetsbänk för att montera klädstång. 
Använd medföljande borrmall. 
Kontrollera att klädstångsfästena ej kommer att kollidera med 
konsolerna som kommer att sitta i skenorna. 
Fästena förankras med 2st skruv (medföljer).
Maxavstånd mellan fästen är 1000mm. 

KONSOLER
Placera ut konsoler i väggskenorna. 
OBS! Säkerställ att konsolen är ordentligt nedtryckt i skenan. 
Skruva fast hyllplanen i konsolerna, 4 skruvar per konsol. 

MEDFÖLJANDE BESLAG
Väggskena
Täcklock (till väggskena)
Täckhatt (till väggskena)
Konsol
4 skruvar per konsol för infästning av hyllplan
Hyllplan 

KLÄDSTÅNG
Stång (tillsågas på plats)
Öppna och stängda fästen med tillhörande 2 st skruv per 
fäste.

FRISTÅENDE HURTS 
Fristående hurtsar i klädkammare ska alltid förankras i vägg.
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RENGÖRING & UNDERHÅLL

HANDTAG, KLÄDSTÄNGER OCH BESLAG
Handtag, beslag och klädstänger rengörs med mjuk trasa 
fuktad i vatten och eventuellt ett skonsamt rengöringsmedel 

utan slipmedel eller tvållösning.
Eftertorka med torr trasa.

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
Fristående hurtsar och inredning måste förankras i vägg med 
beslag lämpliga för väggmaterialet. Detta för att undvika 
tipprisk. 

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

Använd ej inredning som ej är förankrad. 


