Trådhylle og knektavslutter

Montering av trådhylle, kurver og knektavslutter
TIPS

Monter den korteste trådhyllen først og den lengste til
slutt, uansett hvor de skal plasseres.
Trådhyller har en over- og en underside. De(n) langsgående
tråden(e) ligger på undersiden hyllen.
Monter glidekomponenter og uttrekkbare kurver før du
monterer trådhyller.
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Montere trådhyllene
Plasser hylletrådene i sporene i knektene.
Monter hyllen med endetrådene inne i knektene.
Lås hyllen på plass ved å trykke ned midt på hyllen
og skyve mot veggen.
Flytte en trådhylle etter at den er montert på knektene:
Hold i knektene og løft forsiden av hyllen mot taket
og utover for å løsne hele enheten fra hengeskinnene.
(Fungerer for alle hyller, unntatt hyller med dybde
494 mm.)
Løsne en trådhylle fra en knekt uten å løsne knekten
fra hengeskinnen: Hold hengeskinnen på plass med
den ene hånden. Plasser den andre hånden på baksiden
av hyllen. Trekk opp og frem for å løsne den.
.
Montere hyllekurver (ingen illustrasjon)
Pass på at den dobbelttrådete forkanten av hyllekurven vender forover, og plasser hyllekurvtrådene
over sporene i knektene.
Monter hyllekurven med endetrådene inne i
knekten.
Lås hyllekurven på plass ved å trykke ned på
midten av hyllekurven og skyve mot veggen.
Plasser eventuelt hyllekurvavdelere på ønsket sted.
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Montere knektavsluttere
Venstre og høyre knektavsluttere kan ikke brukes om
hverandre.
Plasser ytterkanten av knektavslutteren over
ytterkanten av knekten.
Skyv ned bakfra og forover for å hekte knektavslutteren på plass.
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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.

