
Opsætningsvejledning 

 

Ved forsigtigt at hive i modulets øverste metaltråd kan det gøres bredere eller smallere efter behov, se 
billedet til højre ovenfor. 
Kontakt os ved spørgsmål på info@affaldsstativflower.dk 

 

 

 

Afprøv altid placeringen, før du borer hul, da der kan forekomme små forskelle fra modul til 

modul. Du vil altid kunne korrigere for disse forskelle ved forsigtigt at rette på metaltråden, da den 

fjedrer. 

Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til modulets beslag for at undgå kollision med 

håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din egen vask i forhold til modulets placering! Når 

skruerne sættes fast, er det en fordel at skrue dem begge to i lidt ad gangen. 

Husk at man kan sætte modulerne forskudt i forhold til hinanden. I så fald skal man placere et af modulerne 

ca 2,5 cm højere end det anden, således at du efterfølgende har mulighed for at sætte affaldspose på det 

nederste stativ. Hvis du har købt poserhapsere, husk at øge denne afstand til ca 3- 4 cm!  

Husk også at det lille stativ skal sidde yderst, mod håndtag siden. Se billedet nedenunder til venstre: 

 
 

 

Der bør være ca. 2- 2,5 cm afstand fra affaldsstativets tråde til kanten af din låge på hængsler side, således 

at lågen ubesværet kan åbnes og lukkes uden at det lille stativ støder ind i skabsvæggen. Selvom døren kan 

også lukkes, når det er knap 1 cm afstand: det er rart at have lidt mere spillerum til posen, der buler ud 

med affaldet. Du kan dog altid bruge den lille posehapser forneden til at styre den. 

Systemet kan være på ca 34,5 - 35 cm. 

Man må efterlade så meget som muligt fri plads på håndtagets side af lågen, når man sætter affaldsstativ 

fast. Når affaldspose fyldes op, breder den sig. Vil du styre at den ikke buler ud for meget, brug en klemme 

eller vores lille posehapser, som man kan købe i webshoppen. 

Vedlagt: 4 skruer, 4 affaldsposer 


