
Montagetips til reol på sokkel 

 

Tak for dit valg af RAMWERK. For at få en god oplevelse med samling og opstilling på sokkel/gulv, beder vi 
dig læse vores tips igennem. De er et supplement til vores samlevejledninger som du finder her:  

https://ramwerk.dk/pages/samlevejledninger   

Du er også altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål på e-mail eller på chat (se nedenfor). 

Vi håber I bliver glade for jeres RAMWERK-reol og I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har 
spørgsmål.  
 
Venlig hilsen  
RAMWERK  
  

Tlf.:      86 15 00 08 (Hverdage 9 – 15:00)  
E-mail: mail@ramwerk.dk (besvares løbende – også aften og weekend)  
Chat:    www.ramwerk.dk  (besvares løbende – også aften og weekend)  

 
 

 

Montagetips 

Samling af kube  

• Når du samler kuberne, er det meget vigtig IKKE at stramme det runde hus (Ca) for hårdt. Drej 
kun til det føles stramt – IKKE helt i bund.  

• Det er vigtigt at kuberne er i vinkel, inden de sorte plast-trekanter (Ft), som stabiliserer kuben, 
skrues fast. Hvis ikke kuben er i vinkel, er det svært at få låge og skuffer til at sidde centralt.  
  

Samling af låge  
• Montér låge i kuben, inden du hænger den på væggen.  
• Start med at bestemme om lågen skal højre- eller venstremonteres. Vend den, så den ligger på den 

side du ønsker hængslet skal sidde, og skru de to bagplader (Mc) fast.   
• Vend derefter kuben på hovedet (med hullerne i bagbeklædningen nedad, på et underlag som ikke 

ridser) og monter holderen til push-to-open (Pf). Den skal sidde modsat lågebeslag og ca. 2 cm fra 
siden. Mål 4 cm. fra kubens forkant, ind i kuben og markér med noget spidst. Her skal det første 
hul på holderen skrues i. De to midterste huller benyttes ikke – kun det bagerste. Skyd selve 
push’en ind fra siden. Husk at du kan justere den yderste del af push’en hvis du skal have lågen lidt 
længere ud mod forkant, ved at dreje mod venstre.   

• Vent med at finjustere til reolen hænger som den skal.  
 
 
 
 
 



  
Montagetips til væghængt reol  

 
 
 
Samling af skuffer  

• Saml skuffer. HUSK at vende bagstykket på skuffen korrekt, så de to huller i bunde peger bagud – 
og IKKE ind i selve skuffen.  

• Til sidst sættes forstykker på, i den farve/træsort du har bestilt. Vent med at sætte skuffer i kuben, 
til reolen hænger på væggen.  

• Montér skuffeskinner mens kuben ligger på hhv. højre og venstre side. Det er meget nemmere 
end når kuben står op.  

• Der er flere justeringsmuligheder til at få skuffer centreret i kuben. På skinnerne sidder et grønt 
hjul som hæver/sænker skuffen i den side, du justerer. De fire skruer som fæstner den yderste 
skuffefront kan løsnes.  
Derefter kan du skubbe forstykket op/ned og højre/venstre.   
TIPS! – hvis du nøjes med at stramme de to øverste skruer meget lidt, kan du stadig skubbe med 
forstykket, og når det sidder som ønsket, strammer du alle fire skruer.  

  
Samling af hylder  

• Montér de hvide hyldebærer mens kuben ligger på hhv. højre og venstre side. Det er meget 
nemmere end når kuben står op. Skru meget forsigtigt så den kun lige nøjagtig strammes.  

• Vent med at sætte hylder ind i reolen til den hænger på væggen.  
 
 Samling af sokler 

• Start med at montere stillefødder på alle sokler. Skru stillefødderne i, så de sidder i ca. samme 
position. Dermed kan de justeres begge veje, når der skal justeres for et ujævnt gulv.  
TIPS!! Hvis du har et jævnt gulv kan du undlade at montere stilleskruer, når du bruger en ramme 
mellem sokkel og kube. Dette hvis du ønsker at gøre sokkelhøjden lavere. 
  

• Stil soklerne op, uden at forbinde dem med kødbenene, der hvor de skal stå. Start så med den 
sokkel som står der hvor gulvet evt. er højest (på et lige gulv starter du bare fra venstre) og indstil 
soklen så den står i vater.  

• Fortsæt med én sokkel ad gangen til alle sokler står 100% i vater, både individuelt og ift. hinanden. 
Brug en finger til at mærke efter at overgangen mellem soklerne er ”glat” og brug ligeledes 
vaterpas til at sikre at soklerne er i vater, og de ikke kan vippe.  

• Brug god tid på at få soklerne til at stå i vater!! Det gør det meget nemmere at stable kuberne 
pænt.  

• Når alle sokler står i vater, kan kødbenene sætte i, og du kan du starte med at sætte kuber på.  
• Inden du begynder at stable kuberne, trækkes soklerne ca. en halv meter ud fra væggen, så der er 

plads til at sætte klips på bagsiden.   
 

 
 
 
 



Montagetips til reol på sokkel 

 
UDEN BRUG AF RAMMER 

• Start fra venstre og lås kuben fast på soklen med 2 stk. C-klips der forbinder sokkel og kube. Først 
sættes den tynde del af klipsen fast i de 2 spor på hhv. sokkel og kube, dernæst klikkes den kraftige 
del ovenpå den tynde del.   

• Når de nederste kuber er forbundet til soklerne, forbindes kuberne vandret med 1 stk. E-klips 
mellem hver kube. Højden på en kube kan evt. finjusteres ved at tage kuben af soklen og justere på 
stillefødder.  

• Når første række er i vater, kan du fortsætte med at sætte kuber og klips på næste række kuber. 
Afslut én vandret række med kuber ad gangen.   

• Det er ikke strengt nødvendigt at sætte C-klips i alle not-gange på bagsiden. Mangler I C-klips kan I 
rette henvendelse til RAMWERK, som vil sende flere uden beregning.   

• Når reoler er samlet, kan den af 1 eller flere personer skubbes ind mod væggen, ved at skubbe på 
forsigtigt på sokkelstykkerne – IKKE på kuberne.  

 
 
MED BRUG AF RAMMER (her bruges IKKE C-klips!!) 
 

• Start fra venstre og sæt en ramme ovenpå soklen. Når alle sokler har rammer, tjek at de står pænt 
og sæt så kuber ned i rammerne. 

• Kuberne forbindes nu, vandret med 1 stk. E-klips mellem hver kube. Først sættes den tynde del af 
klipsen fast i de 2 spor på kuberne, dernæst klikkes den kraftige del ovenpå den tynde del.   

• Højden på en kube kan evt. finjusteres ved at tage kuben af soklen og justere på stillefødder.  
• Når første række er i vater, kan du fortsætte med at sætte rammer, kuber og klips på næste række. 

Afslut én vandret række med kuber ad gangen.   
  
Når reoler er samlet, kan den af 1 eller flere personer skubbes ind mod væggen, ved at skubbe på forsigtigt 
på sokkelstykkerne – IKKE på kuberne 
 
MEGET VIGTIGT: Det er vigtigt at sørger for at din reol står stabilt og ikke kan vælte ned over børn eller 
voksne. Især hvis du har en reol på 4 kuber eller mere i højden. Hvis din reol er 5 kuber eller højere, 
anbefaler vi at du er omhyggelig med sikring mod væggen eller lign. Kontakt os gerne for gode råd.  
 

VIGTIGT: 

• Sørg for at kuberne er i vinkel når de sorte vinkelbeslag fastgøres! Det er nemmest at stable 
kuberne når de er i vinkel. Og det er ligeledes nemmest at få låger og skuffer til at sidde pænt.   

• Montér låger og skuffer inden du stabler kuberne.  
  
  
Vi håber I bliver glade for jeres RAMWERK-reol og I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har 
spørgsmål.  
  
Venlig hilsen  

RAMWERK  


