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MONTERINGSVEJLEDNING 

Tillykke med din nye EDGE hylde 
Det en god ide at læse vejledningen igennem, 
før du tager produktet i brug.



Montering:

Udover de medsendte skruer + rawplugs + nøgle skal du bruge er en boremaskine  
+ Ø8 mm bor, samt et vaterpas.

VIGTIGT
Din nye EDGE hylde er robust, og kan uden problemer bære over 10 kg. Der kan natur-
ligvis være en smule nedbøjning ved belastninger med +10 kg helt yderst på hylden  
(vil dog næppe være muligt i praksis). 

Monterer du EDGE på en murstensvæg el. lignende, anbefaler vi at du anvender de 
medsendte rawplugs. Bor 8 mm huller ca. 40 mm dyb. Undgå så vidt muligt at bore 
hullerne i fuger mellem mursten, da disse ofte vil være porøse. 

OBS:
Vær opmærksom på at murstensvægge sjældent er helt plane. Derfor kan du opleve 
at EDGE ikke hænger 100% vinkelret på væggen. Den nemmeste måde at afhjælpe 
dette på er ved at påsætte selvklæbende filtpuder øverst eller nederst på hyldens 
anlægsflade, hvorved væggens ujævnheder kan udjævnes.

Monterer du EDGE på en trævæg, kan du blot skrue de selvskærene skruer direkte i 
væggen.

Monterer du EDGE på en gipsvæg, anbefaler vi at du anskaffer dig rawplugs der er 
specielt egnet til gipsvægge. Disse fås i de fleste byggemarkeder.

Tilbehør:
EDGE tray kan købes som supplement til din EDGE hylde. Den flotte egetræsbakke har 
mange anvendelsesmuligheder. Se mere på vores webshop.

Har du tilkøbt en EDGE TRAY i eg...

Daglig rengøring 
Den daglige rengøring foretages med en fnugfri ren klud i opvredet lunkent vand.  
Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier.

Vedligeholdelse
Du kan med fordel behandle bakken med olie efter behov – optimalt én eller flere 
gange om året, så du løbende holder den pæn og modstandsdygtig. 


