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SAMLEVEJLEDNING
KENNEDY

Side 1: bredde 137 cm
Side 2: bredde 187 cm
Side 3: bredde 237 cm
Side 4: unioner
Side 5: samlevejledning
Side 6: montering
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100 cm rør - 6 stk.

Union fitting - 2 stk.

Kennedy bredde: 137 cm
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50 cm rør - 3 stk.
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100 cm rør - 8 stk.

Union fitting - 2 stk.

Kennedy bredde: 187 cm

1

50 cm rør - 1 stk.
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100 cm rør - 6 stk.

150 cm rør - 2 stk

Kennedy bredde: 237 cm
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50 cm rør - 1 stk.

4: 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.



Skru den vandrette bøjlestang sammen med
fittings og union fitting
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Skru de lodrette stænger på den vandrette
bøjlestang 
 Sæt den øverste bøjlestang på, unionen 
skal skrues fra hinanden først. 

Resten af stativet samles nu, 
den vandrette bøjlestang først.

Nu kan stativet sættes fast i bagvæggen.

Samlevejledning
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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. 

4:

Disse redskaber skal du bruge: 
-boremaskine med bor i str. 6 mm.
- skruemaskine/skruetrækker 
- noget at tegne med 
- skruer og rawplugs
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