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MONTERINGSVEJLEDNING 

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

Option:

Hvis du ønsker at placere ting på hylden, der vejer mere end 3-5 kg., anbefaler 
vi at bruge den medsendte diskrete understøtning (se billedet herunder).

Da der er forskel på hyldelængder og placering af belastning, lader vi det være 
op til dig at vurdere nødvendighed og placering af understøtningen. Kan let 
eftermonteres.

Behandling af MDF m. egefinér:

Fordelen ved en MDF hylde er, at den aldrig slår sig (krummer etc.) Ægte  
egefinér kan vedligeholdes og behandles med olie, præcis som massiv egetræ. 
Du kan derfor oliebehandle hylden, så den opnår præcis den farve og det 
udtryk du ønsker.

Hylden kan også pudses/slibes let med fint sandpapir (min. korn 240) ved 
senere vedligehold.

1 x silikonepude 
Bukkes rundt om kanten
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Montering: 

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

Find den ønskede placering til din LINE hylde. Husk at hylden kan vendes både 
til højre og venstre efter behov/ønske. 
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Før opsætning klæbes de 4 små silikonepuder på bagsiden af LINE-boks  
i alle fire hjørner.

Den aflange silikonepude klæbes på forsidens udbuk, som vist herunder.  
Dette sikrer at hylden sidder godt og solidt, uden slør.

Bor 2 stk. Ø8mm huller på markeringerne til de medfølgende rawplugs. 
Montér rawplugs og skru de medsendte skruer ind til der er ca. 3-4 mm 
fra skruehovedet ind til væggen.

Placer LINE boks på skruerne og sørg for at den hænger i vater. Spænd 
herefter skruerne således LINE boks sidder godt fast på væggen.

Herefter føres hylden forsigtigt ind over LINE boks, så den sidder fikseret 
i sporet hertil.

OBS:
LINE boksen er ikke vandtæt. Hvis du ønsker at placere en plante i 
boksen, anbefaler vi at sætte en underskål under.


