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Klart! All done!

Vad finns i kartongen? What’s in the box?

Montering Assembly

01. Place the glass rack (A, B) against the wall in the 
desired position. Use a spirit level to ensure the glass 
rack is level. Use a pencil to mark out the drill holes.

02. For plaster and concrete walls, use a power drill 
and a 6 mm drill bit at the pencil marks.

03. Insert the included universal plugs (E) into the 
drilled holes.

04. Use a Phillips screwdriver and the included 
screws (F) to secure the glass rack to the wall.

Note! The assembly instruction above is best suited 
for our wall mounted glass racks (A, B). For our glass 
racks with mounting underneath cabinets and shelves 
(C, D), the same installation process would follow 
except for step 02 and 03. We would also recommend 
screw type G, which is shorter, and works with most 
shelf materials. 

When in doubt about what type of screws and plugs to 
use, contact your local hardware store.

01. Positionera glashängaren mot väggen i önskat 
läge. Använd en vattenpass för att säkerställa att 
glashängaren är vågrät. Markera borrhålen.

02. För gips- och betongväggar, använd en 6 mm borr 
för att göra hål i väggen vid markeringarna.

03. Sätt i de medföljande universalpluggarna (E) i de 
borrade hålen.

04. Använd en stjärnskruvmejsel och de medföljande 
skruvarna (F) för att montera glashängaren.

OBS! Monteringsanvisningarna ovan är anpassade 
för våra väggmonterade glashängare (A, B). För våra 
glashängare med montering under skåp och hyllor (C, 
D) följer samma anvisningar med undantag för steg 
02 och 03. För dessa glashängare rekommenderar 
vi även skruvtyp G, som har en anpassad höjd och 
fungerar med många hyllmaterial.

Kontakta din lokala järnhandel om du är osäker på 
vilka skruvar och pluggar som ska användas.

A / B Glashängare för väggmontage eller 
C / D Glashängare för montage under hyllplan
E / F Skruv & plugg för gips/betongvägg
G Skruv för montering under skåp och hyllor

A / B Glass rack for wall mounting or 
C / D Glass rack for mounting underneath shelves
E / F Screw and plug for plaster/concrete walls
G Screw for mounting underneath shelves

4x (LGS) / 6x (LGR)

4x (LGS) / 6x (LGR)

4x (LGS) / 6x (LGR)
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Kontakt

+46 35 79 15
info@lobelius.se
www.lobelius.se
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