
Vejledning til montering af udtræksskinne 

 

1. Afprøv altid placeringen, før der bores hul. Underskabe har forskellige mål, derfor 

anvisninger er vejledende. 

2. Start med montering af øverste udtræksskinne. 

3. Der skal være ca 26 cm fra toppen af skabsdøren til skruehullerne i udtræksskinnen for at undgå 

kollision med håndvasken. Mål størrelse og placering af din egen vask i forhold til placering af 

skinnen!!! OBS: husk! Afstanden fra midten af stativets skrue (der sidder på den øverste 

udtræksskinne) og op til toppen af stativet er 10 cm, se billedet 2, punkt 2. Så der skal som 

minimum være 10 cm til rådighed fra øverste skinne og til stativets top. Hvis du har fået 

poserhapsere, der er 1,3 cm høje, så husk at afsætte ca. 2 cm til dem. Det vil være nemmest at give 

et mål, som er ca. 30 cm fra bunden, men hvis ønsket er at få mest muligt fri plads i bunden, så 

anbefaler vi at måle egne afstande, inden man sætter den øverste skinne op. 

 

 
 

4. Udtræksskinnerne er 50 cm lange, men når modulerne er monteret fylder de i alt 52 cm. Vær 

opmærksom på det, når skinnerne sættes op. Du skal sørge for, at det inderste affaldsstativ næsten 

rører ved skabets bagside, således at pladsen udnyttes optimalt. Der skal efterlades ca 1 - 1,5 cm fra 

udtræksskinnens kant til skabets bagside, når man sætter udtræksskinnen fast. Se billedet 

nedenfor punkt 4. 

5.  Husk at tjekke, at begge skinner vender den rigtige vej inden du sætte dem op! Det gøres nemmest 

ved at trække dem ud.  

6. Afstanden mellem de to udtræksskinner skal være ca. 16,5 cm, se billedet nedenfor punkt 1.  

 



Vejledning til montering af udtræksskinne 

Husk at bruge waterpas for at være sikker på at skinner sidder parallelt, ellers kan systemet ikke 

bruges! 

 

7. Se guide til, hvilke huller i udtræksskinnen der passer til de enkelte moduler på billede nedenfor.  

 

 

 

8. Brug en bøjle pr. modul for at fastgøre moduler til den nederste udtræksskinne. Se billedet 

nedenfor. 

  

 
 

9. Husk at ovenstående opsætning er til låge, der åbnes til venstre. Opsæt i den omvendt rækkefølge i modsat 

side, hvor den ledige hul i udtræksskinnen vil være i den højre ende. 

 

10. Husk at hvert affaldsstativ kendetegnes ved at toppens metaltråde kan udvides eller sammentrækkes efter 

behov. De kan også bøjes opad eller nedad, se punkt 3. billedet 2. Det skal gøres forsigtigt, mens man lægger 

stativet ned på et blødt underlag. Svejsningen i toppen er den mest sårbare del, da de øverste tråde kun er 

støttende og vægten af affaldet hviler på bunden. 

 

Vedlagt: skruer: M4 x 5: 8 skruer i alt, 10 + 4 træskruer til udtræksskinner, klemmer til poser, hvis man vil 

sætte posen fast med en eller 2 klemmer, poser 


