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En flexibel modulhylla i
perforerat pulverlackat stål.

Hylla H460 × B230 × D240 mm
Bokstöd B180 × H100 mm

Design
Malin Berglund
och Anna Sjöberg

Unit
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På följande sidor i broschyren hittar du några monteringsförslag och anvisningar på hur du gör för att montera dessa.
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Så här monterar du din Unit-hylla

Så här
ser

monte
rings-

mallen
utUnit består av två olika

sorters hyllor, högerhyllor
och vänsterhyllor.
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• Börja med att kontrollera att du har monteringsmallen, ryggplåtarna samt hyllorna.

• Du behöver följande verktyg för att montera Unit:
borrmaskin/skruvdragare och skruv lämplig för din vägg.

• Lägg ut monteringsmallen på golvet och planera hur du vill montera din hylla.
Markera var ryggplåtarna ska sitta med en penna. NOTERA att monteringsmallen och
ryggplåtarna ska ha pilen uppåt.

• Fäst upp mallen på väggen med pilarna uppåt och se till att den hamnar i våg.

• Förborra väggen enligt mallen där ryggplåtarna ska sitta.

• Ta ned monteringsmallen.

• Skruva upp ryggplåtarna med pilarna uppåt.

• Börja montera din hylla nedifrån och uppåt genom att haka i de fyra metalltrissorna
som sitter fast på baksidan av hyllan i ryggplåten. NOTERA att varje hylla kan roteras
i fyra olika lägen.

• Montera bokstöd om så önskas.



Tripp trapp

R3 ×L3 ×

Monteringsanvisning

Du behöver

Lägg ut monteringsmallen på golvet
och markera var ryggplåtarna ska
sitta med en penna. NOTERA att
monteringsmallen och ryggplåtarna
ska ha pilen uppåt.

Fäst uppmallen på väggen med
pilarna uppåt och se till att den
hamnar i våg.

Förborra väggen enligt mallen där
ryggplåtarna ska sitta.

Ta ned monteringsmallen.

Skruva upp ryggplåtarna med
pilarna uppåt.

Börja montera din hylla nedifrån och
uppåt genom att haka i de fyra metall-
trissorna som sitter fast på baksidan
av hyllan i ryggplåten. NOTERA att var-
je hylla kan roteras i fyra olika lägen.

Montera bokstöd om så önskas.

3 st vänsterhyllor
3 st högerhyllor
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Fyrklöver

R2 ×L2 ×

Monteringsanvisning

Du behöver

Lägg ut monteringsmallen på golvet
och markera var ryggplåtarna ska
sitta med en penna. NOTERA att
monteringsmallen och ryggplåtarna
ska ha pilen uppåt.

Fäst uppmallen på väggen med
pilarna uppåt och se till att den
hamnar i våg.

Förborra väggen enligt mallen där
ryggplåtarna ska sitta.

Ta ned monteringsmallen.

Skruva upp ryggplåtarna med
pilarna uppåt.

Börja montera din hylla nedifrån och
uppåt genom att haka i de fyra metall-
trissorna som sitter fast på baksidan
av hyllan i ryggplåten. NOTERA att var-
je hylla kan roteras i fyra olika lägen.

Montera bokstöd om så önskas.

2 st vänsterhyllor
2 st högerhyllor
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R3 ×L3 ×

Monteringsanvisning

Du behöver

Lägg ut monteringsmallen på golvet
och markera var ryggplåtarna ska
sitta med en penna. NOTERA att
monteringsmallen och ryggplåtarna
ska ha pilen uppåt.

Fäst uppmallen på väggen med
pilarna uppåt och se till att den
hamnar i våg.

Förborra väggen enligt mallen där
ryggplåtarna ska sitta.

Ta ned monteringsmallen.

Skruva upp ryggplåtarna med
pilarna uppåt.

Börja montera din hylla nedifrån och
uppåt genom att haka i de fyra metall-
trissorna som sitter fast på baksidan
av hyllan i ryggplåten. NOTERA att var-
je hylla kan roteras i fyra olika lägen.

Montera bokstöd om så önskas.

3 st vänsterhyllor
3 st högerhyllor
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