VEJLEDNING TIL MONTERING
AF DIN NYE ATBO REOL

H O L D B A R T H Å N D VÆ R K
A N N O

1 9 6 7

VEJLEDNING TIL MONTERING
VED KØB AF OPHÆNG INDEHOLDER PAKKEN FØLGENDE:
•
•
•
•

1 stk. liste med forborede huller til væg.
1 stk. liste uden huller til bagside af reol (hvis bestilt, monteret af ATBO).
1 stk. limpose og skruer til liste.
2 stk. stilleskruer til reol.

VED KØB AF AFSTANDSLISTER INDEHOLDER PAKKEN FØLGENDE:
•
•
•

1 stk. liste (hvis bestilt, monteret af ATBO)
1 stk. limpose og skruer til liste.
2 stk. stilleskruer til reol.

MONTERING AF REOLER:
1)	Ophænget monteres direkte på væggen med den skrå side opad, så hældningen falder ind mod væggen. Vi anbefaler først at markere de to yderste huller i ophænget og
dernæst anvende vaterpas. Når ophænget hænger lige, markeres og bores der i de to
midterste huller i ophænget. Såfremt der er brug for yderligere justering, kan højden
ændres ved at anvende drejeskriverne på selve ophænget. I pakken med ophæng er
ligeledes vedlagt stilleskruer, som placeres i reolens nederste hjørner. Hermed er du
garanteret, at reolen hænger helt lige – selv på en skæv væg!

2)	Afstandslister/ophæng limes på toppen med lim og skruer (vedlagt i lille pose).
	Ophæng limes på i toppen af reolen. De vedlagte skruer anvendes til at fastgøre
ophæng/afstandslister, mens limen tørrer (ca. 4 timer). De skal skrues gennem
bagbeklædningen fra indvendig side.

3)	Når ophæng/afstandsliste er monteret, og limen er tør, kan reolen let løftes op på
ophænget/hænges op, og monteringen er fuldendt.

Bemærk, at der skal bruges skruer og rawplugs til at montere reol/ophæng på væggen.
Da korrekt størrelse kan variere afhængig af vægtype, må disse derfor købes andet steds.

MONTERING AF HJUL OG BEN:
•

Skruer medfølger.

•

Der skal forbores, før man skruer ben/hjul på. (Hvis bestilt, forboret af ATBO).

•

Du kan vælge at sætte 4 ben/hjul på hver reol eller sætte i samlingen. Dette kræver
dog, at reolen først samles med samleskruer.

SAMLESKRUER:
•

Vi foreslår, at du spænder sine reoler sammen.

•

Der er ikke forboret til dine samleskruer, så bor
fire huller som vist på tegningen.

•

Reolerne samles med samleskruer i de fire huller.

OPHÆNGSTYPER
HELT OPHÆNG TIL:
70 cm

HALVT OPHÆNG TIL:
35,6 cm

AFSTANDSLISTE:
Til alle reoler

Vi anbefaler at anvende ophæng, når en eller flere reoler skal hænge ved siden af hinanden (vandret) og afstandslister til de reoler, som skal hænge ovenpå hinanden. Afstandslister monteres ved at skrue direkte igennem listen og ind i væggen.

Vi håber, at denne vejledning hjælper til nemt at hænge dine nye reoler op, men har du
brug for yderligere assistance, er du altid velkommen til at kontakte ATBO på 3315 6601
eller kundeservice@atbo.dk.

