
   

MONTERINGSANVISNING 

SPACEMAKER 

Telefon: +358 6 222 3300 

Fax:  +358 6 222 1845 

E-post:  stirpe@stirpe.com 

Lappfjärdsvägen 439 

FIN-64300 LAPPFJÄRD 

FINLAND 

09/2021 



 2 
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Placera bärlisten på önskad höjd, 

markera ett hål i mitten. Ta därefter 

ned bärlisten. 

 

MONTERING AV BÄRLIST OCH HÄNGSKENA 

Borra i markeringen med en 3 mm 

borr. Ifall du träffar ett hålrum i 

väggen, byt till 7 mm borr för att 

använda expander i stället.  

Montera bärlisten med en skruv. 

Dra åt lagom, så att listen fäster 

mot väggen men är ändå rörlig.  

1/3 
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Justera bärlisten så att den ligger 

rakt, med hjälp av vattenpass. 

Markera alla hål i bärlisten. 

 

MONTERING AV BÄRLIST OCH HÄNGSKENA 

Ta ner bärlisten från väggen. Borra i 

markeringarna med 3 mm borr. Ifall 

du träffar hålrum i väggen, byt till 7 

mm borr och använd expander. Sätt 

upp bärlisten och dra åt alla skruvar.  

Haka på hängskenorna på 

bärlistens uppsida.  
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Vid behov, förläng hängskenorna 

med hjälp av skarvbeslag.  

 

MONTERING AV BÄRLIST OCH HÄNGSKENA 

Haka fast konsolerna på önskad höjd  

Hängskenor och konsoler. 

1. Haka på hängskenorna på bärlisten. 

2. Vid behov, kan du förlänga hängskenorna med hjälp av skarvbeslag. 

3. Haka fast konsolerna på önskad höjd. Placera hängskenorna på önskad bredd. 

4. Hängskenorna bör vara minst 10 cm från ändarna på bärlisten. 

5. Fäst hängskenorna i väggen med skruv i de förborrade hålen. 

3/3 
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Ta bort eventuell plasthatt, från 

konsolens framsida, genom att dra 

den framåt 

 

MONTERING AV RAM FÖR KORGAR, SKO– 

OCH BYXSTÄLLNING 

Träd in spetsen på konsolen under 

bygeln som finns på den utdragbara 

ramen. 

OBS! Notera att pilen som finns på 

ramen pekar uppåt 

1/2 

Fäst konsolen i ramens bakkant med 

skruvar. 
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OBS! Ifall flera utdragbara 

komponenter skall monteras bredvid 

varandra, så använder dessa en 

gemensam konsol i mitten. 

 

MONTERING AV RAM FÖR KORGAR, SKO– 

OCH BYXSTÄLLNING 

Fäst då konsoler på båda sidorna i 

den första ramen. Den andra ramen 

fästs endast den yttre konsolen. 

2/2 
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Fäst den monterade ramen på 

önskad höjd. 

 

MONTERING AV UTDRAGBAR KORG, SKO– 

OCH BYXSTÄLLNING, 1 RAM 

Fäll/haka i produkten (korgen, 

ställningen) i ramen 

1/1 
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Träd spetsen av konsolen på den 

andra ramen genom bygeln på den 

gemensamma konsolen. 

 

MONTERING AV UTDRAGBAR KORG, SKO– 

OCH BYXSTÄLLNING, FLERA RAMAR BREDVID  

Skruva fast den andra ramen i den 

gemensamma konsolen 

Fäst konsolerna på önskad höjd 

och sätt i respektive produkt i 

motsvarande ram 

1/1 
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Montera klädstångshållaren i 

skårorna på konsolens undersida. 

Börja med det främre hålet 

 

MONTERING AV KLÄDSTÅNG 

Vrid uppåt så att det bakre fästet går 

på rätt plats 

Dra ut teleskopstången till önskad 

längd och tryck därefter fast 

stången i klädstångshållarna. 

1/1 
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Montera bärlist och väggskenor enl.  tidigare 

monteringsanvisning. 

Placera väggskenorna på rätt avstånd för de 

hyllor som ska användas. Notera att det 

maximala avståndet mellan väggskenorna 

är 1000 mm. Väggskenorna bör vara 

vinkelrätt mot golvet och monteras parallellt 

med varandra. 

MONTERING AV MELAMINHYLLA 

Placera konsolerna i väggskenorna på 

önskad höjd. 

Sätt hyllan på plats. 

Skruva fast hyllan genom konsolen. 

Använd 4,5 x 45mm skruvar i det 

främre hålet, samt 4,5 x 75mm i det 

bakre. 

1/1 

OBS! Montera produkter med utdragsfunktion, före du monterar hyllor. 
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Montera bärlist och väggskenor enl.  tidigare 

monteringsanvisning. 

Placera väggskenorna på rätt avstånd för de 

hyllor som ska användas. Notera att det 

maximala avståndet mellan väggskenorna 

är 650 mm. Väggskenorna bör vara vinkelrätt 

mot golvet och monteras parallellt med 

varandra. 

MONTERING AV TRÅDHYLLA 

Placera konsolerna i väggskenorna på 

önskad höjd. 

Hyllornas bredd justeras genom 

överlappning. Inga hyllor behöver 

sågas.  

Hyllorna är märkta med ”A” och ”B” 

för att visa vilken typ det är frågan 

om. För att överlappa behövs de 

olika typerna (B är 15mm grundare) 

OBS! Montera produkter med utdragsfunktion, före du monterar hyllor. 

1/2 
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Montera trådhyllorna ”A” och ”B” omlott på 

konsolerna. 

Monteringsmiodell: A + B + A + B osv 

MONTERING AV TRÅDHYLLA 

Lås hyllorna med bygeln på konsolens 

baksida. 

Sätt på plasthatten i ändan på 

konsolen. 

2/2 

OBS! Montera produkter med utdragsfunktion, före du monterar hyllor. 
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Trådhyllor har en upp- och en nedsida. 

Hyllans undersida är den med stödtrådar 

som går längs hela hyllan. 

MONTERING AV TRÅDHYLLA 
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