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SAMLEVEJLEDNING TIL ALMA TØJSTATIV

Hvilke rør til bedde 134 cm - side 2
Hvilke rør til bedde 184 cm - side 3
Hvilke rør til bedde 234 cm - side 4
Samlevejledning - side 5
Konkurrence - side 6
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Side 2

Bredde 134 cm - Læs før samlevejledning

2 2

1. Du har modtaget 6 rør der har den
samme længde på 100 cm. Disse rør skal
monteres hvor der er markeret et 1 tal
på tegningen.

3. Der skal monteres 2 unioner, de er markeret med et 3 tal på tegningen.
Den nederste union skruer du bare på mens den er samlet.
Men den øverste union skal skilles ad i 2 dele. Du monterer derefter den ene del på røret
og den anden del på samlestykket og så skruer du unionen sammen.
Nu kan du hoppe til samlevejledning på side 5

2. Udover de 6 rør, har du modtaget 3 rør der
måler 50 cm. i længden. De skal monteres hvor
der står 2 på tegningen.

Læs denne og få dannet dig et overblik over hvilke rør vi har sendt 
med, og hvor de skal sidde henne på stativet. Når du har styr på 
hvor rørene skal sidde, hop da til samlevejledningen på side 5.
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1. Du har modtaget 8 rør der har den
samme længde på 100 cm. Disse rør skal
monteres hvor der er markeret et 1 tal
på tegningen.

3. Der skal monteres 2 unioner, de er markeret med et 3 tal på tegningen.
Den nederste union skruer du bare på mens den er samlet.
Men den øverste union skal skilles ad i 2 dele. Du monterer derefter den ene del på røret
og den anden del på samlestykket og så skruer du unionen sammen.
Nu kan du hoppe til samlevejledning på side 5

2. Udover de 8 rør, har du modtaget 1 rør der
måler 50 cm. i længden. De skal monteres hvor
der står 2 på tegningen.
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Bredde 184 cm - Læs før samlevejledning
Læs denne og få dannet dig et overblik over hvilke rør vi har sendt 
med, og hvor de skal sidde henne på stativet. Når du har styr på 
hvor rørene skal sidde, hop da til samlevejledningen på side 5.
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Side 4

Bredde 234 cm - Læs før samlevejledning

1. Du har modtaget 6 rør der har den samme længde på 100 cm. Disse rør skal monteres 
hvor der er markeret et 1 tal på tegningen.

4. Der skal monteres 2 unioner, de er markeret med et 3 tal på tegningen. Den nederste union 
skruer du bare på mens den er samlet. Men den øverste union skal skilles ad i 2 dele. Du 
monterer derefter den ene del på røret og den anden del på samlestykket og så skruer du 
unionen sammen. Nu kan du hoppe til samlevejledningen på side 5

2. Udover de 6 rør, har du modtaget 2 rør der måler 150 cm. i længden. De skal monteres 
hvorder står 2 på tegningen.

3. Du har modtaget 1 rør på 50 cm. det skal monteres hvor der står 3 på tegningen.
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Læs denne og få dannet dig et overblik over hvilke rør vi har sendt 
med, og hvor de skal sidde henne på stativet. Når du har styr på 
hvor rørene skal sidde, hop da til samlevejledningen på side 5.
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Side 5

Samlevejledning

1. Skru de to samlestykker i hver end af
den nederste vandrette bøjlestang.
Du skal montere den union i den ene
side af røret

45. Du samler resten af tøjstativet

3. Skru de to lodrette rør på 4. Skru den øverste vandrette bøjlestang på.
Unionen skal sidde i den ene side af røret.

2. Skru de to nederste lodrette rør sammen
med den vandrette bøjlestang
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DU VINDER PENGENE TILBAGE FOR DET RAW58 PRODUKT DU UPLOADER BILLEDE AF TIL INSTAGRAM ELLER SENDER TIL OS.

KONKURRENCE!
BLIV DENNE MÅNEDS HELDIGE VINDER!

VIND DINE PENGE TILBAGE!
Sådan deltager du:

Læg et billede på Instagram af dit RAW58 produkt. 
I opslaget skal du tagge vores Instagram profil @raw_58 

og bruge hashtagget #myraw58.

eller

Har du ikke Instagram så kan du sende billedet til Har du ikke Instagram så kan du sende billedet til 
vores mail raw58@raw58.dk så er du automatisk med i konkurrencen. 

Du må selvfølgelig også gerne gøre begge dele ;-)

*Husk at have din Instagram profil sat til “offentlig profil” ellers kan vi ikke se dit billede


