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FREMGANGSMÅTE
1. Sorter mottatte varer  
2. Monter og reis opp flexiseksjon(er) 
3. Sett på plass eventuell sidevegg og/eller topplate 
4. Eventuell justering av innredningen

Tips! Dersom du har kjøpt en innredning som skal monteres  
   sammen over flere vegger, anbefaler vi at du monterer  
   ferdig en vegg før du går videre med den neste. Start i  
   et hjørne (for montering av hjørneseksjoner, viser vi til  
   egen veiledning)!

Tips!  Har du kjøpt en innredning som skal monteres opp  
   mot en enkeltstående vegg, eller som skal stå fritt i  
   rommet, bør du starte med den ene sideveggen.  
   Dette forenkler det videre arbeidet.

Tips! Det er enklest å montere alle beslag og skinner mens  
   flexisidene ligger.

KLARGJØRING AV FLEXI-SIDENE
Legg sidene på et mykt underlag for montering. Pass på at kantene 
med synlig spon ligger mot hverandre.
 
 Vær oppmerksom på at det er den enden som har 8,2 cm  
 avstand opp til nærmeste hull, som skal stå ned mot gulvet  
 når seksjonen er ferdig montert. I denne enden er det også  
 boret hull for justeringsbein (X) for flexiseksjonen.  
 Justeringsbein* skyves inn i bunnen av flexisidene.  
 Pass på at reguleringsskrue er vendt i retning mot hull.

* Justeringsbein er ikke en del av vår standard leveranse, men 
anbefales ved gulv som ikke er i vater. Leveres på bestilling.

MoNTERING AV SKRuER oG SKINNER FoR  
INNREDNINGSDETALJER
Monter komponentene fra bunnen i seksjonen og arbeid deg  
oppover. Vær grundig, og pass på at du monterer skruene for  
komponentene i samme hullrad på begge sider (venstre/høyre 
flexiside)!

 Skruene må ha 90 graders vinkel på flexisiden (A). 
 Ikke overstram skruene!

:MonTeringsveiledning lAnglo® gArderobeinnredninger 
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INNREDNINGER MED FLEXISEKSJoNER 
Flexihyller monteres med skruer som vist (b).  
  Benytt fire stk. skruer på hver hylle. Skruene ligger  
  for seg i egen pose.

Ved plassering av skuffe, uttrekkbar hylle med eller uten trådom-
ramming eller runnerkurv i nederste hullrad, monteres stålskinne, 
som vist (C). Stålskinnen følger med hver enkelt enhet.

 Den åpne enden av stålskinnen skal vende frem. 
 Pass på at skruene forsenkes i stålskinnen (d). 
   Skruer (euroskruer) til hver enhet medfølger  
   i egen pose i esken til stålskinnene.
For flere detaljer om montering av stålskinner, se monterings-
veiledning i esken til stålskinnene.

Ved montering av trådkurv med rulleskinner i plast nederst i  
flexiseksjonen, settes nederste tapp i det fjerde hullet(e). 

  Skruer til rulleskinner i plast medfølger i egen  
  pose, tapet fast i skinner.

Trådkurv låses til skinnen ved å dreie låsetappen (e) (F).

INNREDNINGSDETALJER  
– ANBEFALT PLASSERING oG MoNTERING
Generelt anbefaler vi en avstand mellom skinnene på fem åpne 
hull. Skinnen skrues fast i det sjette hullet (ca. 19 cm mellom  
komponentenes skinner).

Tips! Se skisse til høyre for avstander fra et festepunkt til  
et annet.

TRÅDKuRVER
Vær oppmerksom på at trådkurver har innfesting i øverste kant. 

SKuFFER/RuNNERKuRVER
Standard skuffer samt Runnerkurver har innfesting i nedre kant. 
Fronten på standard skuffer kan justeres i etterkant av at skinner 
er montert. Frontens skruer løsnes og fronten beveges i ønsket 
retning  (o). Stram deretter skruene samtidig som fronten holdes 
på plass.

e
F
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HyLLER
Utrekkbare hyller med trådomramming har innfesting i nedre kant. 
For utrekkbare hyller og flexihyller anbefaler vi en avstand på  
25–30 cm (9 hull).

STRyKEBRETT
Strykebrett monteres i underkant av flexihylle, etter at flexi- 
seksjonen er satt sammen. Det må være nøyaktig 9,0 cm avstand  
fra flexihyllens underkant til overkant av skinnene (A). 
Pass på at skinnen med låsebeslag monteres på høyre flexiside
Fronten på stykebrettet monteres ved å snu siden med hullene mot 
beslagene på strykebrettet. Deretter skrues frontene fast med de 
medfølgende skruene (b).

uTTREKKBAR BuKSEHoLDER FoR FLEKSISEKSJoN
For uttrekkbar bukseholder anbefaler vi ca. 60 cm fri høyde fra 
underkant av hylle og ned. Avstanden mellom hylle og buksehol-
der bør være ca. 5 cm (A).  
Demonter skinnene (b og C). Benytt medfølgende skruer og skru 
fast skinnene i fleksisiden (F).  
For bred flexiseksjon må det benyttes foringer (24,5 mm). Disse 
medfølger. Pass på at skinnene flukter med bakkant av innredning. 
Skru direkte i flexisiden og ikke i de forborede hullene. Bruk vater. 
Legg i platen og trykk på plass endestykker i forkant av skinnene.  
Bukseholderen føres deretter på plass mot skinner (d). 
For eventuelt flere detaljer, se produktets egen medfølgende 
monteringsveiledning.
 

uTTREKKBAR SLIPS/-BELTEHoLDER
Demonter skinnene (b og C). Benytt medfølgende skruer og 
skru fast skinnen i valgte hullrad i fleksisiden (F). Skru fast 
slips/-belteholder i skinnen og trykk på plass endestykket. 
Slips/-belteholderen føres deretter på plass mot skinnen (g). 
For eventuelt flere detaljer se produktets egen medfølgende 
monteringsveiledning.
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SIDEHENGT SKoSTATIV
Demonter skinnene (H). Benytt medfølgende skruer og foringer 
og skru fast skinnene i flexisiden (i). Pass på at avstanden mellom 
skinnene er lik 512 mm. Før rammen på skostativet på plass mot 
skinnene i skroget og plugg igjen de synlige rørendene (J).  
Skru fast uttrekkshendel og monter på plass skohyllene (K). 
For eventuelt flere detaljer, se produktets egen medfølgende 
monteringsveiledning.

uTTREKKBART SPEIL
Skru fast skinnesystemet i fleksisiden (l), bruk medfølgende 
skruer og vater. Pass på at avstanden mellom senter av skinnene  
er lik 384 mm. Monter speilet fast i skinnesystemet (M).  
Lim fast magnet (tosidig-tape) på ytterkanten av metallbraketten 
som vender mot skinnesystemet på speilets  bakside (n).  
For eventuelt flere detaljer, se produktets egen medfølgende  
monteringsveiledning.

SKITTENTØySKuRV MED HJuL
Se produktets egen medfølgende monteringsveiledning for detaljer.
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SAMMENMoNTERING AV ENKEL FLEXISEKSJoN
Vi anbefaler at flexisidene monteres sammen med flexihyller  
liggende på gulvet – på mykt underlag.
 
Tips! Pass på at du har takhøyde nok til å reise seksjonen i  
 etterkant. Hvis ikke må seksjonen monteres stående. 

Tips! Før du starter selve sammenmonteringen, er det viktig å  
 kontrollere at alle skruer og skinner er plassert i samme  
 hullrekke på både høyre og venstre flexiside.

SLIK GJØR Du:
Sett flexisidene på kant med fronten opp – synlig spon ned mot 
gulvet (A). 

Så kan du starte monteringen av flexihyllene; Plasser flexihyllen 
slik at den hviler på skruene (b). Sjekk at hyllen er på plass før 
du strammer hylseskruene (C) for å låse hyllen mot flexisiden. 
Monter alle flexihyllene før du reiser seksjonen.

 Vær forsiktig når du reiser opp og flytter seksjonen så den  
 holdes mest mulig loddrett. Pass også på at seksjonen ikke  
 riper opp gulvet ved flytting.

Plasser flexiseksjonen på ønsket sted. Bruk vater for riktig  
plassering i lodd. Når seksjonen er i riktig posisjon, festes den  
med plastvinkler (d).

Tips! Vi anbefaler midlertidig feste med plastvikler da  
 finjustering av plassering/posisjon kan bli nødvendig  
 til slutt.

A

Vater 

b

C

d



SAMMENMoNTERING AV To ELLER FLERE  
FLEXISEKSJoNER

SAMMENMoNTERING
To flexiseksjoner som monteres ved siden av hverandre har en fel-
les flexiside (figur til høyre). Sjekk at alle fester og skinner er plas-
sert på riktig hullrad på den tredje flexisiden og på flexisiden som 
er felles. Plasser flexiside nr. tre ca. 43 cm fra allerede monterte 
flexiseksjon. Lås deretter flexihyller (se foregående side).
For eventuell hylle i nederste hullrad er det ikke nødvendig å 
stramme skruene.

MoNTERING AV FRITTSTÅENDE SIDEVEGG
Reis opp sideveggen (C) og fest den til bakveggen med  
plastvinkel. Bruk vater og ta nøyaktige mål.

MoNTERING AV SIDEVEGG TIL FLEXISEKSJoN
Reis opp sideveggen (d) og skru den fast til flexisiden fra innsiden 
med fire stk. 30 mm skruer. Bruk vater for å sikre at sidevegg/inn-
redning er i lodd.

MoNTERING AV ToPPLATE
Topplaten skal felles ned mellom sideveggene. Fest plastvinkler,  
to på hver sidevegg og minimum en på bakveggen. 
 
 Pass på at plastvinklene festes 19 mm fra toppen (e).  
 Legg platen på plass, kontroller at den er i vater før du  
 strammer skruene.

19 mm

min. 10 cm

C

e
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MoNTERING AV HATTEHyLLE (A)
Når flexiseksjonen og evt. trådkurvstativ er plassert, legges 
hattehyllen på toppen av flexiseksjonen(e). Bruk vater! 
 
 Skru fast med plastvinkler etter behov.

MoNTERING AV GARDERoBESTANG (b)
Garderobestangen festes ca. 8 cm under hattehyllen.  
Merk av og skru fast holderne (C). Trykk stangen på plass.
For holdere i metall merk av og skru fast en holder. Holder nr 2 
føres inn på stang og skrues deretter fast i side. Stram deretter 
låseskruer i hvert feste mot stang.

MoNTERING AV STØTTESTANG (d)
Støttestang må benyttes for å hindre nedbøying av hattehylle  
og garderobestang. Max bredde på hylle uten støttestang er  
150 cm. Før toveiskoblingen inn på garderobestangen og sett  
garderobestangen på plass i holderene. Før deretter støttestangen 
inn i toveiskoblingen og plasser den slik at den blir loddrett.  
Merk av, skyv støttestangen til side og skru fast holderne.  
Sett støttestangen på plass.

MoNTERING AV MIDTHoLDER
Midtholder er anbefalt med spenn frå 120 - 150 cm. Monter først 
garderobestangen (se ovenfor). Før midholderen inn på garderobe-
stangen og sett garderobestangen på plass i holderene.  
Plasser midtholder på ønsket sted, juster lengden (ved å rotere 
holderen) og skru den deretter fast i undersiden av hattehyllen  
med de medfølgende skruer.

JuSTERING AV INNREDNINGEN (E)
Når seksjon 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 seksjonen blir montert  
og endelig plassert før eventuell flytting gjennomføres. 

Tips! Hyller bør flyttes en for en.  
  Husk å låse hyllen i sin nye posisjon (e).

Tips! ANDRE MoNTERINGSVEILEDNINGER:
 1. Veiledning og råd ved montering av lyskarm
 2. Hjørneseksjon
 3. Ensporsskinne
 4. Skyvedørsfront med dør mot skråtak
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For feste av garderobestang 
mot kurvstativ 

For feste av garderobe stang 
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støttestang mot gulv/hylle 
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A

b

C

d

– 8 – :skaper løsninger

Vater



– 9 – :skaper løsninger

Flexiseksjoner med 186 cm høyde

2 sider Hvit m/hvit trådomramming 
5 hyller Bjørk/Eik m/sølv  
3 uttrekks hyller trådomramming 
m/trådomramming Macoré m/sølv  
 trådomramming 

Flexiseksjon nr. A-13 Type

2 sider/panel i stål Hvit 
10 kurver Sølv 

Flexiseksjon nr. A-12
spesifikasjon Trådkurver  

Type

Flexiseksjoner med 93 cm høyde

2 sider Hvit m/hvit trådomramming 
3 hyller Bjørk/Eik m/sølv  
2 uttrekks hyller trådomramming 
m/trådomramming Macoré   

Flexiseksjon nr. A-2
spesifikasjon   

Type

2 sider Hvit 
2 hyller Bjørk/Eik 
3 skuffer Macoré 

spesifikasjon   
Flexiseksjon nr. A-4 Type

2 sider/panel i stål Hvit  
5 kurver Sølv  

Flexiseksjon nr. A-3
spesifikasjon Trådkurver  

Type

2 sider Hvit 
2 hyller Bjørk/Eik 
1 skuffe Macoré 
1 bukseoppheng  

Flexiseksjon nr. A-1
spesifikasjon   

Type

2 sider Hvit 
6 hyller Bjørk/Eik 
 Macoré 

Flexiseksjon nr. A-10
spesifikasjon Hyller  

Type

2 sider Hvit m/hvit kurver 
4 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
3 kurver Macoré m/sølv kurver 
  
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-11
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
5 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
2 skuffer Macoré m/sølv kurver 
1 kurv 
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk/Eik m/sølv runner 
 Macoré m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-14
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

Flexiseksjon nr. A-15
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver 

2 sider Hvit m/hvit kurver 
5 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
2 skuffer Macoré m/sølv kurver 
1 kurver 
1 strykebrett Hvit m/hvit runner 
 Bjørk/Eik m/sølv runner 
 Macoré m/sølv runner 

spesifikasjon   

:FleXiseKsJoner

Standard dyde 50 cm, ytre mål. 
Standard redde 46,3 og 63,2 cm, ytre mål (63,2 nyhet). 
Standard bredde trådkurvstativ 43 cm.

2 sider  
2 hyller  
2 skuffer  

Flexiseksjon nr. A-5
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Flexiseksjoner med 186 cm høyde

Flexiseksjon nr. A-21
spesifikasjon   

Type

2 sider Hvit 
4 hyller Bjørk/Eik 
4 skuffer Macoré 

Flexiseksjon nr. A-22
spesifikasjon   

Type

2 sider  Hvit m/hvit trådomramming   
4 hyller  Bjørk/Eik m/sølv trådomramming 
4 uttrekks hyller Macoré 
m/trådomramming  m/sølv trådomramming 

Flexiseksjon nr. A-23
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
3 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
3 kurver Macoré m/sølv kurver 
2 skuffer 
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk/Eik m/sølv runner 
 Macoré m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-18
spesifikasjon   

Type

2 sider Hvit 
3 hyller Bjørk/Eik 
5 skuffer Macoré 

Flexiseksjon nr. A-19
spesifikasjon   

Type

2 sider  Hvit m/hvit trådomramming  
3 hyller  Bjørk/Eik m/sølv trådomramming    
3 skuffer  Macoré m/sølv trådomramming  
2 uttrekks hyller   
m/trådomramming

Flexiseksjon nr. A-17
spesifikasjon Trådkurver   

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
3 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
5 trådkurver Macoré m/sølv kurver 
(4 runnerkurver)  
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk/Eik m/sølv runner 
 Macoré m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-16
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
3 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
3 kurver Macoré m/sølv kurver 
1 bukseoppheng 
 Hvit m/hvit runner  
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-20
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver   

2 sider Hvit m/hvit kurver 
3 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
3 kurver Macoré m/sølv kurver 
2 uttrekks hyller 
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-24
spesifikasjon   

Type

2 sider Hvit 
5 hyller Bjørk 
2 skuffer

Flexiseksjon nr. A-25
spesifikasjon Trådkurver  

Type

2 sider Hvit 
4 hyller Bjørk 
1 skuff 
2 uttrekkbare  
skohyller

Flexiseksjoner med 186 cm høyde, bredde på 63,2 cm
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Flexiseksjon nr. A-34
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
6 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
2 skuffer Macoré m/sølv kurver 
1 kurver 
1 strykebrett Hvit m/hvit runner 
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-35
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
5 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
4 kurver Macoré m/sølv kurver 
1 bukseoppheng 
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk/Eik m/sølv runner 
 Macoré m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-36
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
5 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
6 kurver Macoré m/sølv kurver 
  
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Flexiseksjon nr. A-37
spesifikasjon   

Type

2 sider Hvit 
4 hyller Bjørk/Eik 
4 skuffer Macoré 
2 uttrekks hyller

Flexiseksjon nr. A-33
spesifikasjon   

Type

2 sider  Hvit m/hvit trådomramming   
5 hyller  Bjørk/Eik m/sølv trådomramming 
3 skuffer Macoré m/sølv trådomramming 

3 hyller  
m/trådomramming

Flexiseksjon nr. A-32
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
4 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
2 uttrekks hyller Macoré m/sølv kurver 
2 kurver 
2 skuffer Hvit m/hvit runner 
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Flexiseksjoner med 242 cm høyde

Flexiseksjon nr. A-30
spesifikasjon Hyller  

Type

2 sider Hvit 
8 hyller Bjørk/Eik 
 Macoré 

Flexiseksjon nr. A-31
spesifikasjon Trådkurver  

Type

runnerkurver  

2 sider Hvit m/hvit kurver 
5 hyller Bjørk/Eik m/sølv kurver 
4 kurver Macoré m/sølv kurver 
  
 Hvit m/hvit runner 
 Bjørk m/sølv runner 
 Eik m/sølv runner 

Hjørneseksjoner med 242 cm høyde  Hjørneseksjoner med 186 cm høyde 

Flexiseksjon nr. A-40
spesifikasjon   

Type

Hjørne panel Hvit 
6 hyller (76x76 cm) Bjørk/Eik 
 Macoré 

Flexiseksjon nr. A-41
spesifikasjon   

Type

Hjørne panel Hvit 
4 hyller (76x76 cm) Bjørk/Eik 
 Macoré 

Flexiseksjon nr. A-42
spesifikasjon   

Type

Hjørne panel Hvit 
6 hyller (76x76 cm) Bjørk/Eik 
2 flexi sider Macoré 

(78x78 inkl. sider)
Lysåpning 36 cm

Flexiseksjon nr. A-43
spesifikasjon   

Type

Hjørne panel Hvit 
4 hyller (76x76 cm) Bjørk/Eik 
2 flexi sider Macoré 
 

(78x78 inkl. sider)
Lysåpning 36 cm



LANGLO AS  6200 STRANDA  •  Telefon 70 26 86 00  •  Fax 70 26 86 01 
E-mail: post@langlo.no  •  Internett: www.langlo.no

www.langlo.no

:skaper løsninger

LANGLO AS • N-6200 Stranda • Telefon 70 26 86 00  • Fax 70 26 86 01 • E-mail: post@langlo.no  

T
IB

E
 Å

le
su

nd
 1

03
29


