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SAMLEVEJLEDNING
CONOR MED HYLDE

Side 1: bredde 130 cm
Side 2: bredde 180 cm
Side 3: unioner
Side 4: samlevejledning
Side 5: hylden
Side 6: montering
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100 cm rør - 6 stk.

25 cm rør - 2 stk.

Union fitting - 2 stk.

Conor med hylde bredde: 130 cm
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4: Hylde - 1 stk.
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100 cm rør - 4 stk.
25 cm rør - 2 stk.

150 cm rør - 2 stk.

Conor med hylde bredde: 180 cm
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Hylde - 1 stk.
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Union fitting - 2 stk.
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Sådan monterer du unionerne

Du modtager unionen samlet 
som på billedet.
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Skru unionen fra hinanden i to
dele.
Skru den ene side af unionen i
samlestykket, og den anden 
side af unionen i røret.  

Skru unionen sammen igen.



Start med at skrue en union for enden af den
nederste bøjlestang. Derefter monter 2 t-
stykker. 
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Skru de lodrette rør 
på den vandrette bøjlestang
Skru den øverste vandrette bøjlestang på.
der skal sidde en union for ende af
bøjlestangen. 

Du skruer de to rør der 
skal sidde på væggen på.

Samlevejledning
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5: Du sætter hylden på - den skal skrues i nede
fra og op i bunden af hylden.
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Sådan monterer du hylden
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Du kan både bruge skruemaskine
eller skruetrækker til at skrue med.

Til sidst tager du skruerne og
monterer op i hylden, 
Voilà! Så har du dit nye tøjstativ. 

Du starter med at lægge hylden
ovenpå tøjstativet
Herefter måler du efter om hylden
ligger i center.

https://www.google.com/search?q=voil%C3%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwty7VMzzIuVIJwc9KzLY3KK4u11LOTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6zSMouKSxQSc5JKcxexspXlZ-YcXrCDlREA5bczeVUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwioqdDRrJfyAhXHpYsKHR6zAz8QmxMoATAGegQICBAD


Sådan monterer du stativet i væggen
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Du tager stativet og holder op af
væggen, hvor du ønsker at
montere det. Så tegner du prikker,
der hvor der senere skal bores.  

3:
Herefter borer du huller, der hvor
du har tegnet dine prikker og
monterer rawplugsene ind i
hullerne.   

Til sidst skruer du tøjstativet 
fast med boremaskinen
/skruetrækkeren.
Voilà! Så har du dit nye tøjstativ. 
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Disse redskaber skal du bruge: 
-boremaskine med bor i str. 6 mm.
- skruemaskine/skruetrækker 
- noget at tegne med 
- skruer og rawplugs

https://www.google.com/search?q=voil%C3%A0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwty7VMzzIuVIJwc9KzLY3KK4u11LOTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6zSMouKSxQSc5JKcxexspXlZ-YcXrCDlREA5bczeVUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwioqdDRrJfyAhXHpYsKHR6zAz8QmxMoATAGegQICBAD

