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Levypäätyhylly
Asennusohje

Tässä asennusohjeessa käydään läpi suositeltava asennusmenetelmä.
Kasten-levypäätyhyllystö suunnitellaan aina yksilöllisten vaatimusten mukaan. Siksi on mahdotonta
antaa yksityiskohtaisia ohjeita kaikille kuviteltavissa oleville asennuskohteille. Tässä asennusohjeessa
on annettu suosituksia ja missä se on tarkoituksenmukaista, riittävän kokemuksen omaavat henkilöt
voivat soveltaa ohjeita yksilöllisten vaatimusten täyttämiseksi.

Mikäli mikä tahansa tämän ohjeen suositus epäilyttää on tärkeää kääntyä hyllystön toimittajan puoleen.
On suositeltavaa lukea nämä ohjeet läpi ja tutustua tuotteeseen ennen kuin hyllystön
asentaminen aloitetaan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ohjeessa olevat tiedot koskevat ainoastaan KASTEN-levypäätyhyllystöä, asennusohjeen tietoja ei näin
ollen tule käyttää asennettaessa muita hyllystöjä.
Asennusohje on Constructor Finland Oy:n omaisuutta. Sitä ei saa kopioida tai jakaa edelleen ilman
Constructor Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa ja se tulee palauttaa pyydettäessä.
Asennusohjeessa esitettyjä tietoja tulee käsitellä luottamuksellisina, eikä niitä saa luovuttaa
kolmannelle osapuolelle.
Vaikka tämän ohjeen tekemisessä on noudatettu äärimmäistä huolellisuutta takaamaan tietojen ja
piirrosten yksityiskohtien oikeellisuus, Constructor Finland ei missään olosuhteissa ole vastuussa
vahingoista, kuluista tai menetyksistä, jotka missään määrin voidaan katsoa johtuneen näiden tietojen
käyttämisestä.
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Levypäädyn asennus

Aseta levypäädyt aluslevyn päälle ja kiinnitä ne itseporautuvalla ruuvilla levypäätyyn. Kiinnitä kaikki
yksipuoleiset hyllystöt, joiden syvyys on ≤ 300 mm lattiaan ruuviankkurilla M6x30.
Katto- ja pohjatasojen asennus

Hyllytasot asennetaan hyllyn kannattimilla, pohjataso voidaan myös asentaa suoraan aluslevyissä
olevien ohjureiden varaan.
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Levypäätyhylly
Asennusohje

Tuenta
Hyllyköt voivat olla joko avoimia tai niissä voi olla terästaustat. Taustalevyt asennetaan päätyjen väliin
2-puoleisessa hyllykössä tai päädyn sisäpuolelle 1-puoleisessa hyllykössä. Tukiristikot sijoitetaan
oheisen ohjeen mukaan. Ristikoita ei pidä asentaa levypäätyjen väliin vaan päädyn sisäpuolelle. Käytä
ruuvia ja mutteria ristikoiden kiinnitykseen.
TUENTAKAAVIO, korkeus 1865 - 2003 mm

1 väl.

2 väl.

3 väl.

5 väl.

4 väl.

6 väl.

7 väl.

8 väl.

TUENTAKAAVIO, korkeus 2233 - 2739 mm

1 väl.

5 väl.

7 väl.

2 väl.

3 väl.

Kaksi- tai kolmiosaisen taustalevyn ja niiden
väliin tulevan taustan jatkolistan sekä ylä/alalistan asentaminen.

4 väl.

6 väl.

8 väl.
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