
Montageinstruktion, 
 Vinställ Modell 30 och 48

Vinstället är till för lagring av flaskor med innehåll av t.ex. vin, 
alkohol, saft, juice. Flaskor i standardformat med upp till 1 l 
innehåll får plats, men vissa klotformiga flaskor kan vara olämp-
ligt att placera i detta ställ. Kortaste flasklängd är 24 cm. Vinstäl-
let är förpackat i krympplast, vilken avlägsnas och lämnas till 
plastinsamlingen.

Vinstället består av följande delar:
Framsida (med raka bärpinnar). Rörens ändar är lika långa i 
bägge ändar, så det är oviktigt vad som är upp eller ner. Den 
sida av framsidan där bärpinnarna är placerade ska sitta utåt.

Baksida (med vågformade bärpinnar). Här är det viktigt att man 
har de korta ändarna neråt, annars finns det bara plats för 5 
flaskor per nivå, och lutningen blir fel.

2 st Övre tvärförbindning, med fästvinkel.

2 st Nedre tvärförbindning, utan fästvinkel.

2 st skruv och plugg för fastsättning i vägg.

Montering
Tryck ner rörändarna i de nedre tvärförbindningarna. 
Tryck fast de övre tvärförbindningarna på de övre rörändarna. 

Rörens passning i tvärförbindningarna är ganska ”tät”, för att 
stället ska vara stabilt, och för att ändarna inte lätt ska kunna 
glida ur tvärförbindningarna. Har man inte tillräcklig kraft i armar 
och händer, kan det vara lämpligt att använda något att knacka 
fast tvärförvindningarna med. 

Slå ej direkt med t.ex. en hammare på plastdetaljerna, utan 
lägg en träkloss eller liknande emellan, eller använd en gummi-
klubba,, annars kan tvärförbindningarna skadas.

Kontrollera att det är någorlunda rät vinkel mellan tvärförbind-
ningarna och fram- resp. baksidorna. Kontrollera även att stället 
står jämnt  och lodrätt på underlaget.

Vinstället fastsätts i väggen, så att stabiliteten säkras, då det 
kan uppstå horisontalkrafter när man lägger in eller tar ut flaskor 
ur stället och av ocentrerade flaskor. De medlevererade skru-
varna och pluggarna kan vara olämpliga om väggen är porös. 
Använd då i stället skruvar och pluggar som passar för den 
aktuella situationen.

Det ett absolut krav att ställen sätts fast i väggen! 
Om M30 och M48 kombineras rekommenderas att 

M30 sätts underst.
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Vid montage av två eller fler vinställ på varandra 
används tvärförbindningarna med fastsättnings-
vinklar för att sammanfoga ställen, så att de kan 
fästas i väggen på alla skarvnivåer, samt i toppän-fästas i väggen på alla skarvnivåer, samt i toppän-
den.
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