
GEMMA  

MONTER INGSVE I LEDNING 

1. Sorter mottatte varer før monteringen startes.
2. Monter justeringsføtter, bolter og skinner på sider.
3. Reis opp side nr.1 og press fast sarg og sokkel.
4. Reis opp side nr.2 og press fast sarg og sokkel.
5. Sett på plass hyller.
6. Forankre i bakvegg.
7. Sett på plass skuffer.

FREMGANGSMÅTE



2.

1. KLARGJØRING AV GEMMA-SIDE

Tips!  
Det er enklest å montere alle beslag og skinner mens sidene ligger!
Legg Gemma-sidene på et mykt underlag for å unngå skader.  
Pass på at den delen av sidene som har to hull nær kanten (hull til sarg)  
ligger mot hverandre.

Vær oppmerksom på at Gemma-sider kan benyttes to-sidig. Vi anbefaler å montere skinner og bolter på en side  
i gangen for å unngå oppskraping av underlag og for å redusere feilkilder i forbindelse med montering.

MoNtERING AV JuStERINGSFØttER

Alle sider har to justeringsføtter med en høydejustering på ca 20 mm. Dersom ditt gulv 
er i vater kan montering av justeringsføtter sløyfes. Justeringsføtter monteres i forborede 
hull. Benytt medfølgende skruer.

 
Vær oppmerksom på at enden av sidene som har 
flest hull skal stå ned mot gulvet når seksjonen er 
ferdig montert.

8 x

2 x

Hull til sarg

Hull til sokkelHull til justeringsføtter



3. MoNtERING AV SKRuER FoR SoKKEL

Alle sider skal ha sokkel. Benytt medfølgende skruer.

8 x

4. MoNtERING AV SKRuER FoR SARG

Alle sider skal ha sarg. Benytt medfølgende skruer.

4 x

5. MoNtERING AV boLtER FoR HYLLER 

Hyller monteres med koblingsbolter – 4 stk bolter må benyttes 
for hver hylle. Koblingsbolter ligger i egen pose.

4 x

 
Alle seksjoner skal monteres med hylle som skal skjule justeringsføtter (monteres på nederste hullrad).  
Hvilke hullrader som skal benyttes for restrerende koblingsbolter er avhengig av hvilken innredningsløsning man har kjøpt.

 
Pass på at du ikke overstrammer koblingsboltene og at disse 
samtidig har 90 graders vinkel i forhold til siden.

Frem

Bak

Bak



6. MoNtERING AV SKINNER FoR SKuFFER 

Generelt sett anbefaler vi en avstand mellom skinner for skuffer  
på 5 åpne hull. Neste skinne monteres i det 6 hullet. Dette gir en 
avstand på ca. 35 mm.  
4 åpne hull mellom skinne og hylle gir åpning på ca 35 cm.

Montering av skuffe krever at en først monterer glideskinner.  
Disse følger med sammen med skuffen.

Den åpne enden av stålskinnen skal vende frem.  
Pass på at skruer forsenkes i stålskinnen. Skruer (euroskruer) ligger  
i samme esken som stålskinnene.

Gemma tillater tett montering av skuffer, med 4 åpne hull  
mellom skinner. Dette gir en avstand mellom skuffer på ca. 3 mm.  
Tilsvarende gir 3 åpne hull en åpning mellom skuffe og hylle  
på ca. 3 mm.

Vær oppmerksom på at dette medfører et krav om å finjustere  
skuffefronter mot innerskuffen, i etterkant av at innredningen er  
ferdig montert og forsvarlig festet mot vegg. 

Se pkt. 10 for justering av skuffefront.

Sarg og sokler monteres på allerede monterte skruer som vist i pkt. 3 og 4. Press på plass sokkel mot den ene siden.  
Pass på at beslag vender bak. Reis deretter siden opp i stående posisjon,  så nært som mulig endelig plassering.

Trykk sarg fast mot den oppreiste siden. Pass på at beslag vender fra deg. Reis opp den andre siden  
og press på plass sarg og sokkel. Plasser deretter seksjonen på ønsket sted.

7. MoNtERING AV SARG oG SoKKEL 

Hver seksjon skal ha en sarg og to sokler. Før seksjonen monteres 
forbor to hull i sargen (4 mm bor), sentrisk ca. 100 mm fra hver 
ende. Hullene skal senere benyttes for å sikre seksjonen mot bak-
vegg og sørge for at den er låst i vertikal stilling.

SAMMENMONTERING AV SEKSJON
100 mm

Sarg

Sokkel

Vær varsom når seksjonen flyttes!

Sarg



2 x

8. MoNtERING AV HYLLER 

Hyller monteres på allerede monterte koblingsbolter som vist i punkt 5. Plasser hyllen slik at den hviler på boltene. 
Sjekk at hyllen er på plass før snekker strammes.

Tips! 
Montering av hyller i siste hullrad i topp enden av sidene medfører at hyllen fungerer som en «hattehylle».

9. FoRANKRING AV INNREDNING

Ved gipsvegg:
For gipsvegg anbefaler vi gipsanker eller liknende.  
Når seksjonen er i riktig posisjon (bruk vater og sørg  
for at seksjonen er i lodd), sett av to merker på veggen  
gjennom de forborede hullene i sargen.

  

Demonter deretter sargen og fest gipsanker (medfølger).  
Press deretter sargen på plass og sikre den mot bakveggen  
med skruene som tilhører festemidlet. 

Ved trevegg (sponplate eller tilsvarende):
Når seksjonen er i riktig posisjon (bruk vater og sørg for  
at seksjonen er i lodd), skru seksjonen fast med medfølgende  
skruer gjennom de forborede hullene i sargen.

Vurder på egen hånd om det er behov for å sikre alle seksjoner på tilsvarende måte.

2 x



10. MoNtERING AV SKuFFER

Før skinnene på skuffen inn på skinnene som er skrudd fast i sidene.  
Vurder om det er behov for å være to personer som gjennomfører 
monteringen. Press deretter skuffen helt inn, men vær sikker på  
at den er satt inn korrekt før du legger for mye press på.

Utvendig front på skuffer monteres i etterkant av skuffen er på plass i 
skinnene. Vær oppmerksom på at kun små justeringer medfører store 
utslag, spesielt på de brede skuffene. Skruer medfølger sammen med 
skuffefronten. 

Vær oppmerksom på at gripedelen av håndtaket skal vende opp.

Juster utvendig front sideveis og eventuelt litt opp/ned. Stram deretter 
skruene samtidig som fronten holdes på plass.

For skuffe i bredde 1200 mm skal det benyttes 5 skruer.  
Skrue for sentrisk hull settes i etter at front er ferdig justert.

4 x



12. MoNtERING AV LYSLISt LED 45°

Sjekk at lyslisten passer i tiltenkte åpning og tenk gjennom hvordan du ønsker at denne skal monteres. 

Vi anbefaler at lyslist monteres inntrekt ca. 3-5 mm fra fremkant av hylle. Dra deretter av folien på tapen.  
Vær oppmerksom på at limen på tapen er kraftig som gir et godt feste mot underlaget.  
Press deretter lyslisten på plass mot hylle.

Monter deretter medfølgende EL-kanal for ledning i ønsket posisjon,  
men pass på at lokket er åpent før montering. Legg inn ledningen og  
lukk deretter lokket uten at ledningen kommer i klem.

11. MoNtERING AV GARDERobEStANG MED/utEN LYS

Merk av og skru fast en holder i den ene siden.

Holder nr. 2 føres inn på stang og skrues deretter fast i side nr. 2,  
etter at stangen er posisjonert. 

Dersom du har kjøpt stang med lys, pass på at ledningen føres  
gjennom holderen og at denne vender i den retningen du ønsker.  

Pass på at merkingen av hullene er identisk på begge sider.  
Stram deretter låseskruer i minst ett feste mot stang.

Dersom du har kjøpt stang med lys, monter medfølgende  
EL-kanal for ledning i ønsket posisjon, men pass på at  
lokket er åpent før montering. 

Legg inn ledningen og lukk deretter lokket uten at  
ledningen kommer i klem.

ca. 80 mm
Pr. holder 3 x



13. JuStERING AV INNREDNING

Når seksjonen er på plass kan det være behov for å flytte hyller og andre innredningskomponenter. Har du flere seksjoner ved 
siden av hverandre, anbefaler vi at alle seksjonene blir montert og endelig plassert før eventuell flytting gjennomføres. 

Hyller bør flyttes en for en. Husk å låse hyllene i den nye posisjonen.
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