
Du kan fästa klädstången genom att använda en klädstångshållare som 
enkelt trycks på plats under konsolen (OBS! Välj en konsol med ett jack  
som är anpassat för denna klädstångshållare).

Du kan även använda vårt fäste för tak som du kan skruva i trähyllorna.

Glöm inte att komplettera med ändpluggar till klädstången.

Det är enkelt att skapa 
en vägghängd förvaring 
från Pelly System

Bärlist med hängskenor: Den enklaste och mest flexibla 
lösningen är att använda bärlist tillsammans med hängskenor. 
Endast bärlisten skruvas i väggen. Välj skruv och plugg 
beroende på ditt väggmaterial. Bärlistens hål är anpassade till 
standard regelavstånd och kan monteras ända upp mot tak. 
Hängskenorna, som finns i olika längder, hängs sedan upp på 
bärlisten och kan enkelt flyttas i sidled.

Steg 1: Bärlist med hängskenor eller väggskenor

Utdragsram med korgar

Bärlist

Häng-
skena

Steg 2: Komplettera med tillbehör

Våra utdragsramar 
är hållare med en 
utdragbar ram som 
kombineras med tråd- 

eller meshkorgar.
+

Meshkorg Trådkorg

Byxutdrag är en 
utdragbar hållare 
för byxor.

När bärlist med hängskenor eller väggskenor är på plats hänger du enkelt tillbehör på plats.

Önskar du hyllor i din 
förvaring kan du välja 
mellan hyllor av trä eller 
tråd i två olika djup och 
flera bredder. 

Trähyllorna tillverkas i 
kraftig 22 mm mela-
minbelagd spånskiva 
med en snygg och tålig 
kantlist på tre sidor.

För att få hyllor på plats 
använder du konsoler 
som är anpassade för 
trä- eller trådhyllor.  
Konsolerna för trådhyllor-
na har ett jack upptill där 
du trycker ner trådhyllan. 
Konsolerna för trähylla 
fästs med ett fäste för 
trähylla eller skruvas med 
måttanpassade träskruv.

Trähylla Trådhylla

Om du väljer 
att möta två 
trähyllor på en 
konsol 
används 
skarvbeslag.

Konsoler för trähylla

Det går utmärkt att möta två tråd- 
hyllor i en konsol som är anpassad 
för trådhyllor.

Konsoler för trådhyllor

Byxutdrag

Fäste till trähylla - skruvas i 
trähylla och trycks ner i konsol 
för enklare montering. 

Klädstänger - i olika längder Klädstång med ändplugg

Klädstångshållare 
för konsoler med 
ett jack.

Fäste tak

Scanna QR-koden för att komma till 

Monteringsfilmer  
och monteringsanvisningar som visar  
hur enkelt det är att montera!

Du hittar fler tillbehör och inspiration på www.pellysystem.se              Pelly Components, LG Collection, Mirro och Pelly System ingår i Pelly Group

Väggskenor: Väggskenor skruvas på plats. Välj 
skruv och plugg beroende på ditt väggmaterial. 
Här bör du använda ett vattenpass för att 
säkerställa att väggskenorna kommer i lod.

Väggskena

Du kan även skruva fast 
konsolen med 
måttanpassade 
träskruv.


