
 

Opsætningsvejledning til 3 affaldsstativer på 40 cm 

 

 

  

 

Afprøv altid placeringen før du laver huller, da der kan forekomme små forskelle fra modul til 

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

fleksibel og bøjelig.  

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

med håndvasken. Mål altid størrelse og placering af din vask i forhold til stativets placering! Når 

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

 

 

1.Opsætning starter med montering af vinkelbeslaget. Vi anbefaler, at skruen tættest på vinklen 

monteres først. Nedenfor på billede B, ses afstanden fra vinkelbeslaget til kanten af din 

køkkenlåge i den side hvor køkkenhængslerne er. På billedet er kanten af køkkenlågen markeret 

ved den røde streg, se målebåndet øverst.  

 

 

OBS: billedet ”snyder” – der skal være ca. 16,5 cm fra kanten af lågen til beslaget.  
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Vinkelbeslaget (billede B) fastgøres.  

 

2. Herefter skal det store ovale stativ monteres, se billede A, punkt 2 og 6. Affaldsstativets beslag 

skal skrues fast ovenpå vinkelbeslaget. Det er præcis plads nok til det, se billedet nedenunder 

punkt 1. Se beslagets placering markeret med punkt 2. 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 ovale stativ støder ind i skabsvæggen. Tjek det på din låge, før du laver 

huller til affaldsstativet.  
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3. Nu skal du fastgøre det lille affaldsstativ på vinkelbeslaget med vedlagte gevind og møtrikker, se 

placeringen på billede A, punkt 1 og 3. 

 

 

 

4. Nu skal det sidste lille affaldsstativ placeres. Ring, punkt 1 indikerer placering i forhold til 

vinkelbeslaget. Hvis du er i pladsnød kan du spare lidt plads ved at rykke stativet så langt over mod 

det ovale stativs beslag som du kan, se billede C, punkt 2.  

4.1. Hvis du mangler meget plads er der mulighed for at placere det lille affaldsstativ længere nede 

på lågen, se hertil billede C, punkt 3 (den stiplede linje). Således vil beslagene fra det lille 

affaldsstativ være under beslaget fra det ovale affaldsstativ og de to affaldsstativer overlapper 

dermed hinanden en del, se billede D nedenfor.  

4.2. Før du borer huller til det sidste affaldsstativ kan det være en fordel at have placeret 

affaldsstativ på lågen (med pose på) for at dobbelttjekke placeringen i forhold til kanten. Hvis der 

er mindre end 2 cm til lågens kant (billede A, punkt 5) anbefaler vi, at man presser trådene i 

toppen indad enkeltvis. Det skal gøres på et liggende stativ på et blødt underlag, mens man holder 

på toppens svejsningspunktet, da det er stativets svageste punkt. I vores opsætning har vi presset 

trådene i toppen 0.6 cm indad på dette affaldsstativ. 
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De 2 små affaldsstativer overlapper hinanden med ca. 0,5 cm. På vores låge sidder affaldsstativer 

på 35,5 cm. 

 

Hvis du har plads nok, er det ikke nødvendigt at placere stativerne så tæt. Jo mere luft imellem 

stativerne, jo mere kan du fylde i din affaldspose. Hvis din affaldspose buler for meget ud kan den 

monteres med en poseklemme eller en posehapser.  

Hvis du er i tvivl så kontakt os gerne på tlf. 21939642. 

Vedlagt: 6 træskruer, klemmer til affaldsposer, 6 affaldsposer, vinkeljern med 2 skruer og 

møtrikker.  
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