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Byg-selv guide
Design dit eget hyldearrangement

Til dette hyldearrangement er brugt:
3 stk. Scandiwood hylder (18 x 200 x 2000 mm) i nyatoh, eg og fyr.
Grøn maling. 7 vinkelbeslag, skruer og rawplugs.

1)
2)

Vælg hyldernes træsorter og maling efter hvilket udtryk du ønsker
Lav en skæretegning. Se tegning
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Skær hylderne ud fra skæretegningen
Mal fyrretræshylden med grøn maling på begge sider
og alle kanter
Nederste hylde monteres på væggen
De 2 øvre sektioner samles hver for sig
Montering af den midterste sektion
Montering af den øverste sektion
Bogkassen samles og monteres

Se uddybning af punkterne 6—10 nedenunder.

6) Montering af den nederste hylde:
a. Monter 2 vinkelbeslag ca. 5 cm fra hver ende af hylden
b. Der markeres på den lange nederste hylde, hvor den vertikale hylde skal placeres. Brug hylden eller en vinkel til at
lave en vinkelret streg. Se billede.
c. Bor 2 huller i hylden og forsænk hullerne, der hvor den tværgående hylde skal monteres
d. Placér den nederste hylde i vater og markér med blyant, hvor der skal bores til vinkelbeslagene
e. Bor hullerne i væggen sæt rawplugs i og hæng hylden op.

6b

7) De 2 øvre sektioner samles således hver for sig:
a. Bor 2 huller og forsænk hullerne yderst i den ene ende på den lange grønne hylde
b. Bor på samme måde 2 huller, der hvor den øverste vertikale hylde skal monteres. Brug hylden eller vinkel til at lave en
vinkelret streg
c. Saml de 2 grønne hylder med 2 skruer. Se billede
d. Montér 2 vinkelbeslag ca. 5 cm fra den højre kant og helt tæt på vinklen i venstre. Se billede
e. Bor 2 huller og forsænk hullerne yderst på den lange nyatoh hylde
f. Monter et vinkelbeslag ca. 5 cm fra kanten på undersiden af den lange hylde
g. Saml egetræs– og nyatoh hylden med 2 skruer som ovenfor.
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7c

7d

Montér vinkelbeslag

8) Montering af den midterste sektion (grønne hylder):
a. Placer den grønne sektion ovenpå den nederste hylde og sæt i vater. Se billede
b. Marker med blyant på væggen, hvor der skal bores til vinkelbeslag
c. Tag den midterste sektion ned igen og bor huller i væggen
d. Sæt rawplugs i hullerne og skru sektionen op. Se billede

9) Montering af den øverste sektion (nyatoh og eg):
a. Denne sektion monteres som den midterste sektion.

8a

8d
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10) Montering af bogkassen:
a. Der bores 2 huller i hver ende af de 2 vandrette hylder og hullerne forsænkes. Se billede
b. Der monteres 2 vinkelbeslag på undersiden af den øverste hylde
c. Hylderne skrues sammen
d. Placér den samlede bogkasse på væggen i vater, hvor den skal være og marker med blyant, hvor der skal bores til vinkelbeslagene
e. Bor huller i væggen, sæt rawplugs i og skru bogkassen op
Dit hyldearrangement er færdigt!

10a

Dit hyldearrangement er færdigt!
Husk: Dit hyldearrangement kan jo designes så det passer i størrelse, stil og design til netop dit hjem.
Andre idéer til træsammensætninger kunne være:
Eg >< røget eg
Ask >< valnød
Teak >< ask
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