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Hele hyller
Montering av hele hyller
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Skjøtebeslag montert på én hylle.

Hyllestifter. Hylleskruer.

Skjøtebeslag.

Trinn 1 Monter veggskinnen  
(se Montere veggskinner).

Trinn 2 Plasser veggskinner i ønsket avstand 
for de hyllene som skal brukes. Det bør ikke 
være mer enn 90 cm avstand mellom skinnene. 
Veggskinnene bør være parallelle med hverandre 
og loddrette i forhold til gulvet (fig. A).

Trinn 3 Midterste hyllerad skal monteres først.  
Plasser knektene i veggskinnene for den raden 
du monterer (fig. B).  Ved skjøting av hyller: 
Plasser skjøtebeslagene i knektene. Ett skjøte-
beslag skal plasseres helt foran på knekten og ett 
bak, ca. 10 mm fra hengeskinnen (fig. C).  

Trinn 4  Plasser hyllen på knektene, og bruk en 
blyant til å tegne en linje rundt knektene (fig. D).  
Ved skjøting av hyller: Plasser hele hylleraden 
på knektene. Juster dem slik at det ikke er noen 
glipe foran der hyllene møtes.  Bruk en blyant til 
å merke av hullene i skjøtebeslagene og til å lage 
en linje rundt resten av knektene.

Trinn 5 Ta hyllen bort fra knektene og plasser  
den opp-ned på gulvet med blyantmarkeringene 
synlige. Ved skjøting av hyller: Hold samme  
plassering også på gulvet (fig. E). Fjern hyllebe-
slagene fra knektene og plasser dem på gulvet 
ved de aktuelle hyllene.

Samtlige priser på denne hjemmesiden er hentet fra Elfa Norge AS´s veiledende 
prisliste, inklusive 25% merverdiavgift. Variasjoner kan forekomme mellom 
angivne priser og handelens priser. Handelen er fri til selv å sette sine priser. 
Reservasjon for sortiments- og prisendringer uten forvarsel.   
Av bildeskjermsmessige årsaker kan variasjoner i farger forekomme. 
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Trinn 6 Monter hyllestifter nært inntil forkanten av 
den markerte konturen i knektene, og bank dem  
forsiktig på plass. Plasser en hyllestift til på baksiden 
av den markerte konturen, 10 mm fra baksiden av 
hyllen, og bank den på plass. Gjenta for alle hyller 
som skal ha hyllestifter (fig. F). 

Ved skjøting av hyller: Bruk et bor på 3 mm til å 
bore hull i hvert av skruemerkene for hyllebeslagene.  

Begynn med den første hyllen i raden og bruk 
skruer på 10 mm til å feste den ene siden av hvert 
hyllebeslag til en hylle. Ikke fest den andre siden av 
hyllebeslaget til neste hylle enda (fig. G).

Ved bruk av hylleskruer: Ta en knekt fra en vegg-
skinne og bruk den som mal. Plasser knekten over 
hver knektmarkering på hyllen og bruk en syl (eller 
annet spisst verktøy) til å trykke en markering for 
skruer gjennom hvert hull i knekten.  Pass på at du 
holder sylen rett.  Fjern knekten og bruk et 3 mm bor 
til å bore et hull ved hver markering.

Trinn 7 Plasser hyllen på knektene ved å legge  
fremre hyllestift(er) i knekten.  Trykk baksiden av hyl-
len forsiktig i posisjon. Fremre hyllestift(er)  
trykker nå lett mot forsiden av knekten og holder  
den på plass (fig. H).

Ved skjøting av hyller: Plasser hyllen på knekten 
ved å legge fremre hyllebeslag i knekten. Trykk  
baksiden av hyllen forsiktig i posisjon. Fremre hylle-
beslag trykker nå lett mot forsiden av knekten og  
holder den på plass (fig. H). Plasser neste hylle i 
raden over knekten og hyllebeslaget. Fortsett til du 
har fått alle hyllene i raden på plass. Juster hullene i 
hyllene med tilsvarende hull for hyllebeslag og skru 
fast skruene på 10 mm. Stram til hver skrue.

Ved bruk av hylleskruer: Plasser hyllen på knekten 
og juster hullene i hyllen med tilsvarende hull i hylle-
beslaget. Skru en 30 mm skrue i det fremre hullet og 
en 50 mm skrue i det bakre hullet i hver knekt. Stram 
til hver skrue (fig. I).
Merk:  En kombinasjon av metodene som er  
beskrevet ovenfor, kan brukes til å montere hyller  
til knekter.

Trinn 8 Etter at midtre hyllerad er montert, gjentas 
samme prosedyre for hver hyllerad.  Begynn øverst 
og arbeid deg nedover for å komme bedre til under 
selve monteringen.

Samtlige priser på denne hjemmesiden er hentet fra Elfa Norge AS´s veiledende 
prisliste, inklusive 25% merverdiavgift. Variasjoner kan forekomme mellom 
angivne priser og handelens priser. Handelen er fri til selv å sette sine priser. 
Reservasjon for sortiments- og prisendringer uten forvarsel.   
Av bildeskjermsmessige årsaker kan variasjoner i farger forekomme. 


