
 

Montagetips til væghængt reol 

 

Tak for dit valg af RAMWERK. For at du får en god oplevelse med samling og vægmontage, 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: mail@ramwerk.dk  eller  

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 vægbeslag 

• Inden du sætter de 2 vægbeslag i hullerne på kuben, er det en god idé at indstille dem, så de i 
højdejusteringen står ca. i midten. Og på den anden led hælder så meget ind mod væggen, at de går fri af 
kubens bagkant og dermed nemt kan gribe fat i vægskinnen.  

• Start med at måle op hvor vægskinnerne skal hænge, og streg op med en blyant og evt. et langt vaterpas.   
• Anvend rawplugs og skruer som er egnet til den vægtype reolen skal hænge på.  
• Brug de to yderste huller i vægskinnerne. Går noget galt, kan man bruge et af de andre huller.  
• Afstanden mellem to vægskinner, vandret, målt fra centrum af de yderste huller, er 6,4 cm hvis kuberne skal 

hænge helt tæt. Ved brug af rammer eller hvis man bare ønsker 3 mm afstand mellem kuberne er aftanden 
6,7 cm. Lodret er afstanden 36,5 cm eller 36,8 cm. hvis man bruger rammer.  

• Når alle vægskinner er monteret, kan du begynde at sætte kuber op. Det er en god idé at montere låger, 
skuffeskinner og hyldebeslag i kuberne inden de hænges op, men vent med at sætte skuffer og hylder i, til 
kuben hænger som den skal.  

• Husk at bruge afstandsstykker (Eq) på bagsiden af kuben, så kuberne sidder i niveau, i front. De bruges til at 
kompensere for skæve vægge og skal under alle omstændigheder bruges, når en reol har rammer. De kan 
evt. klippes i 2 stykker hvis man har brug for flere.  

• Sørg for at den første kube er placeret ca. midt på vægskinnen ved at rykke den mod højre og venstre.  
• Når kuben hænger på vægskinnen, kan du starte med at justere i den øverste skrue, så kuben trækkes ind 

mod væggen, men kun så meget at der stadig er 5 mm. luft til væggen. Juster lidt ad gangen i hhv. højre og 
venstre beslag, så man ikke skævvrider kuben.  

• Derefter justeres højden, til kuben er i vater.   
• Hvis reolen har rammer, sættes disse nu på. Husk at den nederste kube skal have afstandsstykker (Eq) på 

den bundstykket, så den ikke hælder indad. 
• Juster nu i øverste skruer, så kuben trækkes ind mod væggen og sidder fast. Det er vigtigt at den er i vater 

både vandret og lodret. Så bliver det nemmere at få de næste kuber til at sidde pænt.  
NB! Hvis der ikke skal vægbeslag på kuben ovenover, skal du først sætte denne ned i rammen og derefter 
spænde ind mod væggen. Husk at sætte afstandsstykker (Eq) på bagsiden af topstykket. 

 


