
Du får brug for (kan tilkøbes) 

Unbraconøgle ¼ tomme (gerne lang) 
Et vaterpas 

Samling af fristående stativ 

 
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 samler du den 
Vandrørerne er meget robuste og tunge. Find evt. en ven til at hjælpe til - det er godt med 4 hænder, 
når noget tungt skal samles, og det forebygger unøjagtigheder. Undlad at holde flere stænger lodret på 
én gang - så kan de smutte fra dig og forårsage en ulykke. Hvis du følger vejledningen herunder, 
undgår du at noget vælter. 

Når først stativet er samlet, har du en klippefast garderobeløsning, som kan holde til lidt af hvert. Du kan 
stille den både indendørs og udendørs, da vandrør og fittings er galvaniserede. 

  

Saml i rigtig rækkefølge 
1. Fødderne er samlet for dig. Læg dem til side.  

2. Læg de resterende rør og fittings ud på gulvet, så 
de danner et liggende stativ. 

a. Alle rør-ender er markerede, så du kan se, hvor langt røret skal indsættes i fittings-delen.  

b. Vend alle fittings-dele så unbracoskruerne vender opad. På den måde kan du senere vælge, 
om de skal være synlige eller evt. vende ind mod en væg. 

3. Saml så stativet (undtagen fødderne) mens stativet ligger på gulvet. 

4. Sæt nu fødderne på – stadig mens stativet ligger på gulvet. Det vil være lidt mærkeligt, fordi 
fødderne løfter noget af stativet op fra gulvet så stativet ligger skråt. Men det er meget bedre end at 
rejse stativet op, og forsøge at få det sat ned i fødderne. 

5. Når fødderne er strammet solidt på, kan du rejse stativet op. 

6. Stil nu stativet der, hvor det skal stå til hverdag, så du tager højde for eventuelle skævheder i gulvet. 

7. Nu kan du finjustere stativet. Brug vaterpas indtil stativet står lodret både i længden og bredden. Du 
opnår dette ved at justere højden på føddernes sorte “dutter” – dem, der rører ved gulvet. Hver “dut” 
kan justeres i højden ved at løsne den nederste unbracoskrue. Vær tålmodig, og igen, stil stativet 
der hvor den skal stå til hverdag, så du ikke skal finjustere igen.  

 

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) 


