
 

 Husk også at kikke på vores nye webshop: affaldsstativflower.dk, hvis du er i tvivl. Eller kontakt os på tlf. 21 
93 96 42 

 

Opsætningsvejledning 

Afprøv altid placeringen, før du borer hul. 

Start med montering af Flower lille dråbe 

affaldsstativ, der skal sættes på beslagsiden af 

lågen af de 3 stativer. Lad ca minimum 1,5- 2 cm 

ind til kant være fri målt fra affaldsstativets top, 

punkt 5. Mål altid ekstra på egen låge. Det store 

stativ skal placeres ca 1,5 cm højere, end de 2 

mindre affaldsstativer. Se billedet ovenover, p. 1 

og 2. Affaldsstativeners beslag skal placeres så 

tæt, som muligt, hvis du har kun 50 cm til 

rådighed eller med så meget afstand, som 

pladsen tillader, se på beslag på billedet ovenover 

(punkt 3). Affaldssystemet kan være på 44 cm. 

Hvis du har købt poserhapser husk at øge 

afstanden! 

Der kan forekomme små forskelle fra modul til 

modul. Du vil altid kunne korrigere for disse 

forskelle ved forsigtigt at rette på toppens 

metaltråden, da den fjedrer. Da metaltrådene 

fjedrer, gør det ikke noget, hvis modulerne rører 

ved hinanden. Husk at efterlade, så meget som 

muligt, fri plads på håndtagets side af lågen, når 

du sætter det 3. affaldsstativ fast. Når affaldspose 

fyldes op, breder den sig. Vil du styrer at den ikke 

buler ud for meget, brug en klemme eller vores 

lille hapser, som du får pt gratis på et af 

stativerne. 

OBS: Når skruerne sættes fast, er det en fordel 

at skrue dem begge to i lidt ad gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Der skal være ca 26 cm fra toppen af 

skabsdøren til affaldsstativets beslag for 

at undgå kollision med håndvasken. 

Mål altid størrelse og placering af din 

egen vask i forhold til stativernes 

placering!  

 

2. Til denne opsætning af disse 3 

moduler bør skabsdøren være 

minimum 50 cm bred. 

 

Vedlagt: 6 skruer (punkt 4), 6 poser. 

   


