
 

Reoler med åben ryg 

Montering af startfag med kryds  

1 Monter fodplader på gavlbenene som vist på fig. A Gavle med højde 2100 
mm skal vende så, midterste tværstiver sidder lavere end 1050 mm over 
gulvet. 

2. Anbring hyldebærere som vist på fig. F, så de svarer til ønsket 
hyldeplacering for den øverste hylde, og anbring en hylde på hyldebærerne 
Fastgør hylden med et let tryk i hvert hjørne  

3. Krydsets 2 halvdele åbnes til en vinkel på 90 grader Bolten fjernes i den 
ene halvdel  
Beslagene indsættes i gavlbenenes huller som vist på fig G. Halvdelene 
samles og bolten skrues atter i, men strammes ikke til.  

4. De øvrige hyldebærere anbringes og hylderne monteres som under pkt. 2.
Max hyldeafstand 900 mm  
Hvis fodspark skal monteres, skal de nederste hyldebærere anbringes i 2 hul 
fra gulvel Se i øvrigt nedenfor

5. Bolten i krydset strammes til

6. Tryk plasthætterne fast i toppen af gavlbenene

Rygkryds monteres for hvert 6. fag, fortrinsvis i midten af en reol. 

Montering af tilbygningsfag uden krvds  

1. Monter fodplader på en gavl.

2. Anbring de to øverste hyldebærere på det eksisterende reolfag

og tilsvarende på den nye gavl Anbring en hylde på hylde- bærerne og tryk 
den fast.  

3. Monter de øvrige hylder på samme måde.

Montering af reoler ryg mod ryg  

1. Startfaget i den ene reol monteres med øverste og nederste
hylde som beskrevet ovenfor, men der anvendes det specielle kryds til 
dobbelt-reoler, se fig. K.  
Gavlene forsynes med dobbelte fodplader som på fig. J.  

2 To gavle med fodplader anbringes parallelt med startfagets gavle og 
fastgøres med de fire løse beslag til krydset som vist på fig. H  

3. Gavlbenene forbindes yderligere med clips som vist på fig. L.

4. Hylder monteres i de to parallelle fag. 

 

Reoler med lukket ryg 

Montering af startfag  

1 Monter fodplader på gavlbenene som vist på fig. A. Gavle med højde 2100 mm 
skal vende, så midterste tværstiver sidder lavere end 1050 mm over gulvet.  

2 Fastgør nederste rygplade som vist på fig. B med clips. 3. Anbring 
udfyldningslisten som vist på fig. C. 4. Fastgør øverste rygplade med clips.  

5 Monter 6 beslag i gavlbenene foran rygpladerne og fastgør dem 
til rygpladerne som vist på fig. D og E  

6. Anbring hyldebærere som vist på fig. F ,så de svarer til den ønskede 
hyldeplacering.  
Max. hyldeafstand. 900 mm  
Hvis fodspark skal monteres. skal de nederste hyldebærere anbringes i 2. hul fra 
gulvet. Se i øvrigt nedenfor  

7. Anbring hylderne på hyldebærerne og fastgør dem med et let tryk i hvert 
hjørne  

8. Tryk plasthætterne fast i toppen af gavlbenene

Rygkryds monteres for hvert 6 fag, fortrinsvis i midten af en reol.  

Montering af reoler ryg-mod-ryg 

1. Startfaget i den ene reol monteres som beskrevet ovenfor.

Gavlene forsynes med dobbelte fodplader  

2. To gavle med fodplader anbringes parallelt med startfagets gavle og forbindes 
med clips øverst og nederst som vist på fig L  

3. Hylder monteres i de to parallelle fag. 

Montering af tilbehør  

Fig. M, N og O på bagsiden viser montering af fodspark og hylde-  
forkanter.  
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