
     
Tack för att Du köpt vår hängare Tree hanger. Vår formgivare Louise Hedeström har inspirerats av naturen och sett till att den med 
sina många grenar i olika höjder har en massa plats att hänga både för de stora och små. Treehanger är en av Maze mest ikoniska 
och välkända produkter. 

Att Maze tillverkar denna i Sverige borgar för kvalitet men garanterar också att den görs av människor med 5 veckors semester, 
sjukförsäkring och annat som vi tycker är viktigt på Maze.

Vi hoppas att Du kommer att trivas med ditt ”träd”i många många år.

Formgivare: Louise Hederström
Designår: 2006
Material: Järn och pulverlack
Tillverkad: Småland, Sverige

INSTRUKTION
TREE HANGER:

Allmänt:
Skruvar skall väljas med utgångspunkt från väggens beskaffenhet. 
Exempelvis trä, gips, betong eller tegel. Varje material kräver sin 
speciella infästningsskruv. Lämplig höjd från golv till underkant stam 
är ca 40 cm.

Gör så här:
1. Börja med att skruva upp den vänstra “stammen” på vägg genom 
att fästa det översta fästblecket med en skruv. Helst skall man 
använda en skruv med stor skalle av exempelvis typ Grabber eller 
likande. Dra inte åt skruven för hårt.

2. Väg av stammen med ett vattenpass eller ett lod så att den sitter 
vertikalt. Skruva fast övriga fästbleck.

3. Montera motsatta sidan på stammen. Passa in den undre delen 
mot den del som redan är fastsatt på väggen. Skruva fast det neder-
sta fästblecket.

4. Mät in avståndet så att stammens båda sidor är parallella. Skruva 
fast fästblecken.

5. Montera den vänstra trädkronan genom att passa in den nedre 
delen av kronan mot stammen. Skruva fast det understa blecket på 
kronan.

6. Mät av mittlinjen på stammen och märk ut denna så att kronans 
översta del passas in mot mittlinjen.

7. Fortsätt på samma sätt med den högra trädkronan.

8. Sätt fast övriga fästbleck och dra åt alla skruvar.
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Thank you for purchasing our hanger Tree hanger. Our designer Louise Hederström was inspired by nature and made   certain that 
with its many branches in different heights it has a lot of space to hang things for both tall and small. Tree hanger is one of Maze’s 
most iconic and well-known products. 

Maze manufactures this product sin Sweden which guarantees quality but also ensures that it is done by people with 5 weeks 
of vacation, health insurance and other things that we at Maze find important. 

We hope you will enjoy your “tree” for many many years.

General:
Fixing screws shall be selected based on the condition of the wall. 
For example, wood, plaster, concrete or brick. Each material requires 
its own special mounting screw . Suitable height from floor to bot-
tom stem is about 40 cm.

To do this:
1. Start by screwing up the left “stem” on the wall by attaching the 
upper fastening plate with a screw. Ideally, one should use a screw 
with large skull , for example, type Grabber or similar. Do not tighten 
the screw.

2. Path of the stem with a spirit level or a plumb line so it hangs verti-
cally. Screw the rest of fixing brackets .

3. Install the opposite side of the trunk. Align the lower part to the 
part that is already attached to the wall. Screw lowest fastening 
plate .

4.Measure the distance so that the stems both sides are parallel. Fas-
ten the hooks.

5. Mount the left tree top by aligning the lower part of the crown 
against the trunk. Fasten the bottom plate on the crown.

6. Measure of the midline of the trunk and mark it so that the crown 
uppermost portion aligne with the centerline.

7. Continue in this way with the right tree crown.

8. Attach the other mounting plate and tighten all screws.

INSTRUCTION
TREE HANGER:

Designer: Louise Hederström
Designyear: 2006
Material: Metal wire
Manufactured: Småland, Sweden www.mazeinterior.se


