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0. Verktyg

Man behöver endast 3 verktyg för att montera våra
stålhyllor.
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(1) Gummihammare eller rekylfri hammare med
gummibelägg
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(2) Vattenpass
(3) 14mm kombinyckel (till ställbenen)
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1. Hyllfot
Justera ställbenen på alla fötter lika så att ca 20mm av
gängpartiet blir synligt. Detta gör att man har goda
möjligheter att justera upp eventuella skevheter i golvet.
Normalt räcker det med 20mm.
Mät gärna höjdskillnaden längs golvet där hyllsektionen
skall stå för att försäkra om att det inte är ojämnheter
ÖVER 20mm. Är det större nivåskillnader i golvet måste
ställbenen skruvas ut ytterligere så att det blir möjligt att
justera allt vågrätt.
OBS! Om man inte skruvar ut ställbenet tillräckligt kan
man riskera att behöva montera ner hyllorna och börja
om från början om man kommer till en ojämnhet där man
inte har mer att gå på.

20mm av
gängpartiet skall
vara synligt på alla
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2.1 Montering av fot på stolpe

OBS! Placera stolpen (2) på ett lämpligt underlag så att
den ligger stadigt och inte kan falla ner och skada
någon eller något.
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Placera foten (1) lite vinklat så att det nedersta fästet
(3) glider in i halvspåret nederst på stolpen (2)
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2.2 Montering av fot på stolpe
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Pressa därefter det översta fästet (3) på foten (1) in i
stolpen (2) så att foten sitter som på bilden. Det skall
vara ganska trångt och kan kräva lite kraft för att få det
övre fästet i spåren.
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2.3 Montering av fot på stolpe
Använd en gummihammare eller en rekylfri hammare
(5) och slå på undersidan av foten (1) närmast det bakre
ställbenet. Det skall vara ganska trångt och kan kräva
lite kraft i slagen för att få fästena på foten till att gå i
spåren i stolpen (2).
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2.4 Montering av fot på stolpe
Slå till dess att fotens (1) underkant (4) är i linje med
stolpens (2) underkant (4).
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3.1 Montering

OBS! Det rekomenderas att man har en medhjälpare
när stolparna skall monteras och sättas upp så att de
inte faller ned innan dess att delarna är
sammankopplade och kan stå fritt.
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Placera det första stolpsetet (1) så nära startpunkten
som möjligt. Om man har en vägg som är i det närmaste
lodrät att justera emot, kan man hålla stolpsetet mot
väggen och justera upp höjden på ställskruven (2) som
INTE når ned till golvet. Skruva tills den är fast mot
underlaget.

3.2 Montering
Placera stolpset nr 2 så nära punkten där den skal stå
som möjligt, och upprepa steg 3.1.
Sätt därefter i den nedersta bakväggen (3). Normalt
börjar man med en 200mm bakvägg nederst, därefter
en 300mm bakvägg och därpå bygger man vidare med
400mm bakvägg paneler. För att få det finaste
resultatet visuellt måste man se till att börja med den
samma höjden på bakväggpanelen i varje ny sektion.
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3.3 Montering
Justera därefter ställbenen på de 2 stolpseten så att den
bakre delen är helt vågrät (5). Detta är viktigt för att
bakväggpanelerna vidare uppöver skall passa 100%.
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OBS! Var uppmärksam på att slarv i detta skede
kommer att fortplanta sig vidare genom hele
hyllraden. Var därför extra noga med att finjustera den
första sektionen!
Justera de 4 ställbenen (4) på de 2 stolpseten så att alla
står mot gulvet.

4

3.4 Montering
Kontrollera till slut att båda stolparna står lodrätt (6)
och lämna en liten glipa in mot väggen om man inte är
100% säker på att väggen är helt lodrät längs hela
längden som sektionen skall upp.
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3.5a Montering med tvärstag

Det är rekomenderat att använda tvärstag på en sektion
i hyllsektionen för att öka stabiliteten. Detta har i prinsip
ingenting med styrkan att göra, och alla hyllor MED
bakvägg kan monteras helt utan tvärstag.
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Har man sektioner UTAN bakvägg skall det alltid vara
minst 1 stk tvärstag per sektionslänga.
Om hyllorna levereras med 1 stk tvärstag per
sektionslänga, skall detta monteras i det översta (2)
hålparet på stolpen. Om hyllorna levereras med 2 stk
tvärstag per länga skall de monteras både i det översta
och i det nedersta (2+3) hålparen.
Det kan också hända att en sektionslänga med 2 eller
flera sektioner levereras med endast ETT tvärstag. Då
skall detta monteras i valfri sektion, men alltid i det
översta hålparet.
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Tvärstag Art. nr. –A600/ –A900
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3.5 Montering

Sätt därefter i nästa bakväggpanel (3) och kontrollera
att alla hängkrokarna (1) i störta möjliga mån är i botten
av spåren i stolpen.
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Om det är glapp eller hängkrokarna på bakväggen inte
går att få i botten av spåret beror det på att ställbenen
måste justeras för att få sektionen våg/lodrätt.
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4.1 Montering

Sätt sockelfronten på plats (1). Kontrollera att den
fästes i spåret BAKOM frontstopparen på foten (2) och
skjut så fötterna lätt mot varandra.
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4.3 Montering
Sätt därefter den nedersta hyllan på plats (4). Den skall
fästas på de innersta hyllkonsolerna (3) på foten.
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Den första sektionen (5) skall nu vara i det närmaste
klar för vidare byggning med hyllplan etc.
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4.3 Montering

Sätt på plats de resterande bakväggpanelerna (1)
Kontrollera en sista gång att allt ser rakt och riktigt ut
och justera eventuelt skevheter genom att justera
höjden på ställbenen. Använd vattenpass och VAR
NOGGRANN!
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Placering av bakväggpanel
Höjd 2210mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

300 mm
200 mm
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Placering av bakväggpanel
Höjd 1410mm
400 mm

400 mm

400 mm

300 mm

200 mm
200 mm
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Placering av Bakväggpanel Baksida - Höjd 2210mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

200 mm

Butiksartiklar.se
031-785 95 75 post@butiksartiklar.se - www.butiksartiklar.se

11

5.1 Påbyggning

Montera upp nästa stolpset och sätt in den nedersta
bakväggen. I detta exemplet är det spårpanel-bakvägg
(1), men principen är den samma oavsett vilken typ av
bakväggpanel man väljer.
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Justera stolpsetet med hjälp av ett vattenpass (3) på
samma tillvägagångssätt som beskrivet i punkt 3.3. VAR
NOGGRANN!
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5.2 Påbyggning
Kontrollera slutligen att stolpen står lodrätt (2)
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5.3 Påbyggning
Sätt därefter i ett par bakväggpaneler (4) till för att
kontrollera att allt är vågrätt och klart för vidare
montering.
Sätt på plats sockelfront (5) som beskrivet i punkt 4.1
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5.4 Påbyggning
Sätt på plats bottenhylla (6) som beskrivet i punkt 4.3.
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6.1 Påbyggning med spårpanel bakvägg

För in spårpanelen lite snedställd mot kanten under. På
så sätt är man säker på at falsen bakom hamnar på
riktig sida av panelen under.

6.2 Påbyggning med spårpanel bakvägg
Skjut därefter spårpanelen ner och på plats.

6.3 Påbyggning med spårpanel bakvägg
Bygg därefter vidare på samma sätt som beskrivet ovan
helt tills önskad höjd är uppnådd.
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7.1 Låsclips till gondol med hjul

Låsclips som förhindrar att stolpen lossnar när gondolen
flyttas på. Monteras på ALLA stolparna!

7.2 Delar

7.3 Placering
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