Levyhyllyt

Levyhyllyjärjestelmä seinäkiskoilla

Vaihe 1 Asenna seinäkisko
(katso seinäkiskojen asennus).

Kuva A.

Kuva C.

Kuva B.

Vaihe 2 Asenna seinäkiskot käytettyihin hyllyihin
nähden sopivin välein. Maksimietäisyys on 900
mm. Kiskojen tulee olla yhdensuuntaisia ja kohtisuoraan lattiaan nähden (Kuva A).

Kuva D.

Vaihe 3 Asenna ensimmäiseksi keskimmäinen
hyllyrivi. Kiinnitä asennettavan hyllyrivin kannattimet kiskoihin (Kuva B). Jos liität kaksi hyllyä
yhteen samalle kannattimelle, asenna saumaushelat kyseiseen kannattimeen. Asenna yksi
saumaushela kannattimen etureunaan ja toinen
kannattimen takareunaan noin 10 mm päähän
kiskosta (Kuva C).

Saumaushelat.

Vaihe 4 Aseta hylly kannattimille ja piirrä kannattimen ääriviivat lyijykynällä hyllyn alasivulle (Kuva
D). Jos liität hyllyjä yhteen, asenna koko hyllyrivi
kannattimille. Asettele ne niin, ettei hyllyjen
etureunassa ole rakoja. Merkitse lyijykynällä saumaushelojen reikien paikat hyllyjen alasivulle ja
piirrä muiden kannattimien ääriviivat.

Kuva E.

Vaihe 5 Ota hylly pois kannattimilta ja aseta se
ylösalaisin lattialle niin, että merkinnät näkyvät.
Jos liität hyllyjä yhteen, pidä ne samassa järjestyksessä kun otat hyllyt kannattimilta ja asetat ne
lattialle (Kuva E). Irrota saumaushelat kannattimista ja aseta ne lattialle hyllyjen viereen.
Kuva G.

Kuva F.

Saumaushelat kiinnitettynä
yhteen hyllyyn.

Kuva H.
Hyllynastat.

Kuva I.
Hyllyruuvit.
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Massiivihyllyt

Massiivihyllyjärjestelmä seinäkiskoilla

Kuva A.

Kuva B.

Kuva C.

Kuva D.

Saumaushelat.

Kuva E.

Kuva G.

Kuva F.

Saumaushelat kiinnitettynä yhteen hyllyyn.

Kuva H.
Hyllynastat.

Kuva I.
Hyllyruuvit.

Vaihe 6 Asenna hyllynastat asettamalla ne kannattimen ääriviivan etureunaan ja naputa ne paikalleen.
Aseta toinen hyllynasta kannattimen ääriviivan
takareunaan noin 10 mm päähän hyllyn reunasta ja
naputa paikalleen. Toista kaikkien hyllynastoja tarvitsevien hyllyjen yhteydessä (Kuva F).
Jos liität hyllyjä yhteen, poraa 3 mm terällä reiät
saumaushelojen ruuveille.
Aloita rivin reunimmaisesta hyllystä ja kiinnitä
asennushelat hyllyihin 10 mm ruuveilla. Älä vielä kiinnitä saumaushelan toista puolta seuraavaan hyllyyn
(Kuva G).
Jos käytät hyllyruuveja, käytä irtokannatinta ohjaimena. Aseta kannatin hyllyyn merkityn ääriviivan
päälle ja merkitse ruuvien paikat kannattimen reikien
läpi piikillä tai naskalilla. Muista pitää naskali pystysuorassa. Poista kannatin ja poraa 3 mm terällä
merkintöjen mukaan.
Vaihe 7 Aseta hylly kannattimille sovittamalla
etumaiset hyllynastat kannattimiin. Paina hyllyn
takareuna varovasti paikalleen. Etumaiset hyllynastat painuvat kannattimen etureunaa vasten (Kuva H).
Jos liität hyllyjä yhteen, aseta hylly kannattimille
sovittamalla etumainen saumaushela kannattimeen. Paina hyllyn takareuna varovasti paikalleen.
Etumainen saumaushela painuu kannattimen etureunaa vasten. Aseta seuraava hylly kannattimelle ja
saumaushelan päälle. Jatka kunnes rivin kaikki hyllyt
ovat paikoillaan. Kohdista hyllyjen reiät saumaushelojen reikien kanssa ja asenna 10 mm ruuvit. Kiristä
kaikki ruuvit.
Jos käytät hyllyruuveja, aseta hylly kannattimille
ja kohdista hyllyn reiät kannattimien reikien kanssa.
Asenna 30 mm ruuvi kunkin kannattimen etumaiseen reikään ja 50 mm ruuvi taempaan reikään.
Kiristä kaikki ruuvit (Kuva I).
Huom: Hyllyt voi kiinnittää kannattimiin edellä
kuvattujen menetelmien yhdistelmällä.
Vaihe 8 Kun olet asentanut keskimmäisen hyllyrivin,
toista sama muille hyllyriveille. Aloita ylhäältä ja jatka
alaspäin, koska näin ruuvit on helpompi asentaa
hyllyjen alapuolelle.
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