Monteringsanvisning for stålreoler

1

0. Verktøy
Man trenger kun 3 verktøy for å montere våre stålreoler.
(1) Gummihammer eller rekylfri hammer med gummibelegg
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(2) Vater
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(3) 14mm kombinøkkel (stillbein)
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1. Føtter
Juster stillbein på alle føtter likt slik att ca 20mm av gjengepartiet blir synlig. Dette gjør at man har gode muligheter til
å justere opp eventuelle skjevheter i gulvet. Normalt vil
20mm holde.
Mål gjerne høydeforskjellen langs gulvet der rekken skal
stå for å forsikre om at det ikke er skjevheter OVER 20mm.
Er det større skjevheter må stillbeinene skrus ut ytterligere
slik at det skal bli mulig å justere alt i vater.
NB! Skrur man ikke stillbeinet nok ut kan man risikere å
måtte plukke ned reolene og starte på nytt om man kommer til et punkt der det ikke er mer å stille på.

20mm av gjengepartiet skal være
synlig på alle føtter
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2.1 Montering av fot på stamme
NB! Legg stammen (2) på et egnet underlag slik at den
ligger stødig og ikke kan falle ned og skade noen eller
noe.
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Plasser foten (1) litt på skrå slik at det nedre festet (3)
glir inn i halvsporet nederst på stammen (2)
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2.2 Montering av fot på stamme
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Press deretter det øverste festet (3) på foten (1) inn i
stammen (2) slik at den sitter som på bildet. Det skal
være en ganske trang tilpasning så bruk gjerne litt kraft.
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2.3 Montering av fot på stamme
Bruk en gummihammer eller rekylfri hammer (5) og slå
på undersiden av foten (1) nærmest det bakre stillbeinet. Det skal være en ganske trang tilpasning så man må
bruke litt kraft i slaget for å få festene på foten til å entre sporene i stammen (2).
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2.4 Montering av fot på stamme
Slå til foten (1) ligger flush med stammen (2) i underkant (4)
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3.1 Sammensetting
NB! Det er anbefalt å ha med medhjelper når stolpesettet skal settes opp for at ting ikke skal ramle ned før
alt henger sammen og kan stå fritt.
Plasser det første stolpesettet (1) så nær startpunktet
som mulig. Har man en vegg som er tilnærmet i lodd og
justere mot, kan man holde stolpesettet mot veggen og
justere opp høyden på stillskruen (2) som IKKE står ned
til gulvet. Skru inntil den er fast mot underlaget.
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3.2 Sammensetting
Plasser stolpesett nr 2 så nær punktet den skal stå som
mulig, og gjenta trinn 3.1.
Sett deretter i den nederste bakplaten (3). Normalt vil
man starte med en 200mm bakplate nederst, så en
300mm bakplate og så bygge videre med 400mm bakplater. For å få det fineste resultatet visuelt må man
passe på å begynne med samme høyde på bakplatene i
hvert fag videre.
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3.3 Sammensetting
Juster deretter stillbeinene på de 2 stolpesettene slik at
bakre del er helt i vater (5). Dette er viktig for at bakplatene videre oppover skal passe 100%.
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NB! Husk at unøyaktighet her vil forplante seg videre
gjennom hele rekken. Vær ekstra nøye med å finjustere det første settet!
Juster de 4 stillbeinene (4) på de 2 stolpesettene slik at
alle står mot gulvet.
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3.4 Sammensetting
Kontroller til slutt at begge stolpene står i lodd (6) og la
det være en liten glippe inn mot veggen om man ikke er
100% sikker på om veggen er i lodd langs hele rekken
som skal opp.
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3.5a Sammensetting med bindestag
På noen oppsett er det anbefalt å bruke bindestag for å
øke stabiliteten. Dette har i prinsipp ingenting med styrken å gjøre, og alle reoler MED bakplater kan settes opp
helt uten bruk av bindestag.
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Er det oppsett UTEN bakplater må alltid minst 1 stk bindestag pr. fag benyttes.
Dersom reolene leveres med 1 stk bindestag pr fag, skal
dette monteres i øverste (2) hullpar på stolpen. Er det
levert med 2 stk bindestag pr fag skal de monteres både
i øverste og nederste (2+3)hullpar.
Det kan også hende at et oppsett med 2 eller flere fag
leveres med kun ET bindestag. Da skal dette monteres i
valgfritt fag, men alltid i øverste hullpar.
Bindestagene monteres ved hjelp av M8 bolter (4) og
muttere.
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Bindestag Art. nr. –A600/ –A900
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3.5 Sammensetting
Sett deretter inn den neste bakplaten (3) og sjekk at alle
krokene (1) står tilnærmet i bunn av sporet.
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Er det glipper eller at krokene på bakplatene ikke går i
bunn på sporet må stillbeinene finjusteres til alt er rett
og tett.
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4.1 Sammensetting
Sett på plass sokkelfronten (1). Pass på at den står i sporet bak frontstopperen (2) og skyv føttene lett mot
hverandre.
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4.3 Sammensetting
Sett deretter på plass den nederste hyllen (4) . Den skal
settes på de innerste hylleknektene (3) på foten.
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Det første faget (5) skal nå være tilnærmet klart for
videre bygging.
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4.3 Sammensetting
Sett på plass de resterende bakplatene (1)
Sjekk en siste gang at alt ser rett ut og eventuelt juster
inn skjevheter ved hjelp av stilbeinene. Bruk vater og
VÆR NØYAKTIG!
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5.1 Påbygg
Sett opp neste stolpesett og sett inn nederste bakplate.
I dette eksempelet er det slatboard-bakplater (1), men
prinsippet er det samme uansett hvilken type bakplate
man velger.
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Juster stolpesettet ved hjelp av et vater (3) og samme
fremgangsmåte som beskrevet i punkt 3.3. VÆR NØYAKTIG!
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5.2 Påbygg
Kontroller til slutt at stolpen står i lodd (2)
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5.3 Påbygg
Sett deretter inn en bakplate eller to (4) til for å sjekke
at alt er i vater og klart for videre montering.
Sett inn sokkelfront (5) som beskrevet i punkt 4.1
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5.4 Påbygg
Sett inn bunnhylle (6) som beskrevet i punkt 4.3.
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6.1 Påbygg med slatboard bakvegg
Sett inn slatboard panelet litt på skrå mot kanten under.
På denne måten er man sikker på at falsen bak havner
på rett side av den under.

6.2 Påbygg med slatboard bakvegg
Skyv deretter slatboard panelet ned og på plass.

6.3 Påbygg med slatboard bakvegg
Bygg deretter videre på samme måte som beskrevet
over helt til ønsket høyde er oppnådd.
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7.1 Låseklips for gondol med hjul
Låseklips som forhindrer at stolpen løsner når gondolen
flyttes på. Monteres inn på ALLE stolpene!

7.2 Deler

7.3 Plassering
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