Monteringsvejledning til
Garderobe indretning
2020

GD 1160 B: 157 cm

GD 2180 B: 183 cm

GD 3200 B: 197 cm

GD 4220 B: 213 cm

GD 5240 B: 233 cm

GD 6260 B: 253 cm

GD 7280 B: 270 cm

GD 8300 B: 294 cm

GD 9320 B: 310 cm

GD 10340 B: 330 cm

Bemærk:
Denne garderobeindretnings opstilling er til inspiration. Der
er mange variationsmuligheder for at tilpasse dette sæt, så
det passer til dine behov. Derfor er der ikke forboret til
hylder og bøjlestænger, da ideen er at du montere dem
hvor du ønsker med de medfølgende vinkler.
Hvis du har behov for at tilpasse bredden på sættet,
anbefaler vi altid at du tilskære bøjlestang og hylder som
monteres i rummet mellem skabene.

Du kan også montere skabene ved siden af hinanden og
placerer sektionen med bøjlestang og hylde op af en væg.

Medfølger:
•Højskab højde: 1952 mm / 195,2 cm dybde: 580 mm / 58 cm
•Hylde til montering i skabenen
•Konstruktions hylder med beslag til montering skabene
•Bøjlestænger til montering i sektioner mellem skabene
•Inkl. vinkler og beslag

Samling af garderobe indretningen GD1160:
1.

De 2 stk. højskab H403 samles

2.

De 2 stk. medfølgende konstruktionshylder
placeres som den midterste hylde i skabene,
for at stabilisere skabet.
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2.1
Konstruktionshylde

2.2.

3.

Det første skab sættes op og monteres fast i
væggen. Du skruer igennem fyrretræspinden
på skabets bagside, og ind i rawplugs i
væggen. Skruer og rawplugs til montering i
væggen medfølger ikke.
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Samling af garderobe indretningen GD1160:
4. Næste skab sættes op og hylder/bøjlestænger
monteres imellem disse 2 skabe med skruer og
plast vinkler.

4.1 Hylde

4.2 Bøjlestang

4.3 Plastvinkler

5. Fortsæt monteringen som beskrevet i punkt 2 & 4
til du er færdig.
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