
Montage tips 
 

Bunden af åbne stiger, er den ende hvor horisontalstiver er i 2. hul 
 

Montere først alle clips, dette sikre ens højde på hylder, ved  
montage. 

 
Montere top og bundhylder først.  

 
Ryg plader monteres med 6 stk holder, 12 stk ved dobbelt reoler.  
Holdere placeres på indvendig side af stigen. Pladen holdes op, 

hvorefter der bores huller, igennem holder, til bolte. 
 

Ved afmontering af hylder, anvend da en skruetrækker, til at frigøre 
hylden, fra clipsen. 

Tilbehør 
Vi kan tilbyde mange former for tilbehør til jeres lager reol. Bla.  
Plast kasser - Stål skuffer -  Inddelings plader -  bundskinner -  

Hjul ophæng - Bøjle stænger - Label skinner.  
 

Spørg for mere information  
 

Montage vejledning 

Lager reoler 

 

 

Pottemagervej 4, 7100 Vejle 

Tlf: 76 410 480 



Hylde montage  
Alle hylder, også top og bund monteres med clips.  

Hvis der anvendes bundskinner, skal nederste hylde 
monteres med 2 alm. hyldeclips bagerst og 2 stk lette 

Hyldeclips forrest, ved bundskinnen.  

Alm. clips 

Let clips 

Bundskinne 

Ryg kryds montage  
Hvert ryg kryds består af to lange og to korte fladjern samt to 

strammeskruer.  
Til montage på enkelt reoler leveres 4 stk holder samt 4 stk bolte 

M8 x 16 mm 
Til montage på dobbelt reoler leveres 8 stk holdere samt 4 stk bolte 

M8 x 25 mm 
 

1 stk kort og 1 stk langt fladjern forbindes med en strammeskrue og 
monteres mellem to diagonale holder. 

 
Holdere skal monteres på udvendig side af stigen, i den sektion 

hvor krydset monteres. Hvis holderen monteres på indvendig side 
af stigen, risikere du at holderen trækkes af, ved til spænding af 

stammeskruen.  
 

Der skal være 1000 mm mellem de 2 holder, der sidder over  
Hinanden, målt fra øje til øje. Dvs. at krydset fylder 1000 mm af  

lysningen.  
 

Ryg kryds skal monteres for hvert 2. eller 3. fag    

Udvendig side af stige 

Holder 

Holder til dobbelt reol 

Kryds 


