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SISÄLTÖ: 

Kantolistan ja riippukiskon asennus     s. 3 

Ulosvedettävien tuotteiden (korit, telineet) kehikon asennus s. 6 

Vaatetangon asennus       s. 8 

Melamiinihyllyn asennus       s. 9 

Lankahyllyn asennus       s. 10 
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Aseta kantolista toivotulle 

korkeudelle, merkkaa kynällä 

keskimmäisen reiän kohta. Poista 

kantolista. 

 

KANTOLISTAN JA RIIPPUKISKON ASENNUS 

Poraa 3mm reikä merkattuun 

kohtaan. Jos seinän takana on tyhjää 

tilaa, vaihda 7 mm poraan ja käytä 

kiinnitystulppaa.  

Kiinnitä kantolista ruuvilla. Kiristä 

sopivasti siten että lista on tiukasti 

kiinni seinässä, mutta kuitenkin 

liikutettavissa. 
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Aseta kantolista vaakatasoon 

vatupassia käyttäen. Merkkaa 

muiden kiinnitysreikien kohdat 

tasaisin välein. 

 

KANTOLISTAN JA RIIPPUKISKON ASENNUS 

Poraa 3mm reikä merkattuihin 

kohtiin. Jos seinän takana on tyhjää 

tilaa, vaihda 7 mm poraan ja käytä 

kiinnitystulppaa. Kiinnitä kaikki ruuvit 

tiukasti.  

  

Aseta riippukiskot kantolistan. 
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Pidennä tarvittaessa riippukiskojen 

pituutta jatkopalaa käyttäen. 

 

KANTOLISTAN JA RIIPPUKISKON ASENNUS 

Kiinnitä kannakkeet riippukiskoon 

toivotulle korkeudelle. 

Riippukiskot ja kannattimet. 

1. Aseta riippukiskot kantolistaan. 

2. Pidennä tarvittaessa riippukiskojen pituutta jatkopalaa käyttäen. 

3. Aseta kannattimet toivotulle korkeudelle ja aseta riippukiskot toivotulle leveydelle.   

4. Asenna riippukiskot vähintään 10 cm kantolistan reunoista. 

5. Kiinnitä riippukiskot seinään ruuvilla kiskoissa oleviin esiporattuihin reikiin. 
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Kannakkeet toimitetaan valmiiksi 

kiinnitettynä kehikkoon. 

 

ULOSVEDETTÄVIEN TUOTTEIDEN KEHIKON 

ASENNUS 1: YKSITTÄINEN KEHIKKO 

Aseta kehikko riippukiskoihin 

toivotulle korkeudelle. 

1/1 

Aseta tuote (kori, housu– tai 

kenkäteline) asenneettuun 

kehikkoon. 
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Kehikossa on 1 kpl kannatin valmiiksi 

asennettuna. Aseta kehikko samalle 

korkeudelle viereisen kehikon kanssa. 

Kiinnitä kehikkon etureuna samaan 

kannattimeen viereisen kehikon 

kanssa.  

ULOSVEDETTÄVIEN TUOTTEIDEN KEHIKON 

ASENNUS 2: MONTA KEHIKKOA VIEREKKÄIN 

Aseta kehikko tasan kannattimen 

kanssa. Kiinnittä kehikon takareuna 

kannattimeen ruuvilla. 

Aseta tuotteet (kori, housu– tai 

kenkäteline) asennettuun 

kehikkoon. 
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Asenna tangonkannatin kannattimen 

alapuolella oleviin loviin. 

Aloita etummaisesella lovella. 

 

VAATETANGON ASENNUS 

Taivuta kannatin ylöspäin siten että 

takimmainen kinnikke lukittuu. 

Säädä teleskooppi-tanko oikean 

mittaiseksi ja kiinnitä se 

tangonkannattimiin painamalla 

1/1 



 9 

Asenna kantolista ja riippukiskot yllä olevien 

ohjeiden mukaan. 

Aseta riippukiskot oikeille väleille riippuen 

hyllyjen tyypistä ja järjestelmän 

kokoonpanosta. Huomioi että riippukiskojen 

maksimiväli on 1000 mm. Riippukiskojen on 

oltava pystykulmassa lattiaa vasten sekä 

asennettava samansuuntaisesti.  

MELAMIINIHYLLYN ASENNUS 

Kiinnitä kannakkeet riippukiskoon 

toivotulle korkeudelle. 

Aseta hylly paikoilleen. 

Kiinnitä hylly ruuveilla kannattimen 

alla olevien reikien läpi. Käytä 4,5 x 

45 mm ruuvia etummaiseen reikään 

ja 4,5 x 75 mm ruuvia takimmaiseen 

reikään. 

1/1 

HUOM! Asenna ulosvedettävät tuotteet ennen kun asennat hyllyt. 



 10 

Asenna kantolista ja riippukiskot yllä olevien 

ohjeiden mukaan. 

Aseta riippukiskot oikeille väleille riippuen 

hyllyjen tyypistä ja järjestelmän 

kokoonpanosta. Huomioi että riippukiskojen 

maksimiväli on 650 mm. Riippukiskojen on 

oltava pystykulmassa lattiaa vasten sekä 

asennettava samansuuntaisesti.  

LANKAHYLLYN ASENNUS 

1. Avaa kannattimen takaosan lukko.  

2. Poista muovihela kannattimen 

etupäästä. 

3. Kiinnitä kannakkeet riippukiskoon 

toivotulle korkeudelle. 

Lankahyllyt asennetaan limittäin ja 

niitä ei tarvitse sahata. Lankahyllyt 

toimitetaan nimikkeillä ”A” ja ”B”. 

Lankahylly ”B” on 15 mm syvempi 

kuin ”A”. 

HUOM! Asenna ulosvedettävät tuotteet ennen kun asennat hyllyt. 
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Asenna lankahyllyt ”A” ja ”B” limittäin 

kannattimille.  

 

Asennusmalli: Hylly A + B + A + B jne. 

LANKAHYLLYN ASENNUS 

Lukitse lankahyllyt painamalla alas 

kannattimen takaosan lukko. 

Asenna kannatimen etupään 

muovihela takaisin paikoilleen. 

HUOM! Asenna ulosvedettävät tuotteet ennen kun asennat hyllyt. 
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