
Du får brug for 

En bore-/skruemaskine 
Unbraconøgle ¼ tomme (gerne lang) 
En svensknøgle / 13 mm fastnøgle (fastnøgle er 
bedst) 
Et vaterpas 

Hvis du monterer på murvæg: 

Rawplugs til mur / murplugs. Ø 10 x 50 mm  
Et 10 mm murbor 

Hvis du monterer på gipsvæg: 

10 mm træbor 
Rawplugs til gipsvæg / gipsplugs. Ø 10 x 50 mm 

Hvis du monterer på trævæg: 

Rawplugs er ikke nødvendige 
5 mm træbor 

 

 

 
Tillykke med dit garderobe stativ 
Vi har skåret rørene til i dine mål og håndplukket fittings og skruer til dig, som giver en nem og justérbar 
montering samt et godt resultat. Dit nye garderobestativ kommer til at være helt solidt og holde stort set 
for evigt. 

Denne garderobe serie er meget rå og rustik. Tøjstativer af galvaniseret vandrør er en stigende trend i 
boligindretning. Det nøgne og rå look passer godt til de nordiske og milde lyse indretningstendenser, 
som mange har derhjemme. Samtidig kan det skabe et godt modspil til en feminin indretning, og se 
meget flot ud på et drengeværelse eller teenageværelse. 
 

Sådan monterer du 
Vandrørerne er meget robuste og tunge. Du skal derfor være sikker på, at du har fat i en solid bjælke 
eller væg, når du monterer. Vi fraråder montering på en gipsvæg, medmindre der er en bjælke bag 
væggen, som du kan skrue ind i.  

Find en ven til at hjælpe til - det er godt med 4 hænder, når noget tungt skal holdes op mod væggen og 
skrues i, og det forebygger unøjagtigheder. Når først det er gjort, har du en klippefast garderobeløsning, 
som kan holde til lidt af hvert. Du kan montere både indendørs og udendørs, da vandrør, fittings og 
skruer (som medfølger) alle er galvaniserede. 

 
Montér i rigtig rækkefølge 

1. Saml først tøjstativet. Alle rør-ender er 
markerede, så du kan se, hvor langt røret 
skal indsættes i fittings-delen. Du kan vende 
fittings-delene sådan at unbracoskruerne 
vender opad eller nedad. Du får det mest 
rustikke look ved at gøre dem synlige, og det 
mest minimalistiske look ved at skjule dem. 

2. Hold stativet op til muren. En meget rustik 
/ ujævn mur kan kræve efterfugning omkring 
beslaget. Brug det samlede stativ til at få 
beslagenes placering på væggen helt 
præcis. 

3. Tag endebeslagene af, og montér dem på 
væggen. Vær omhyggelig med at bore huller 
med den helt rigtige placering og lige / 
retvinkel ind i væggen, for at få en flot 
placering af den franske skrue.  

4. Du kan finjustere ved at løsne / stramme 
unbracoskruerne, som sidder i fittings-
delene. 

Har du yderligere spørgsmål, så læs evt. mere om varen på køkkenfornyelse.dk eller ring til os. 

God fornøjelse! 
Mvh.                                         Tlf. 22171476 (man-tors kl. 9-16) 


