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Deze handleiding is onderdeel van het product en beschrijft de veilige en juiste installatie van het
het systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig.

Let er op dat de montage alleen wordt gedaan door gekwalificeerd en opgeleid personeel.
Onjuiste montage, afwijkend van de instructies van de producent, kan leiden tot schades en
gevaar dat kan leiden tot een onveilige montage en gevaar voor de eindgebruiker. In geval van
ondeugdelijke montage is de producent niet aansprakelijk voor eindproduct.

Controleer aub of alle materialen geleverd zijn en of er zichtbare transportschades zijn. Neem
in dit geval direct contact op met de dealer waar het product gekocht is.

Er wordt van uitgegaan dat alle artikelen vooraf zijn gecontroleerd op de juiste maatvoering. 

Het systeem komt overeen met de stand van de techniek en de veiligheidsregels van het moment
van leveren.

Tot het juiste gebruik van het product hoort een correcte, professionele installatie conform de
montageinstructies. Het beslag moet op alle relevante punten deugdelijk worden geplaatst. De
funktie van het beslag mag tijdens de montage niet worden veranderd.

Gevaar kan ontstaan in deze gevallen:
- onjuiste installatie van het systeem
- het niet volgen van de montagehandleiding
- het overschrijden van het maximale gewicht van het product
- het toebrengen van onjuiste stoot- en valbelasting op het product
- bij niet-bedoeld gebruik van het product

Productaansprakelijkheid
Volgens de produktaansprakelijksheidsregels moeten de instructies van deze handleiding in acht
worden genomen. Bij het niet in acht nemen, vervalt de productaansprakelijkheid.

Produktinformatie



1 Uno draagprofiel 10 Eindkap

2 Muur- en plafondbevestiging 11 Kledingstang met PVC inzet

3 Profielverbinder 12 Kledingstangdragers

4 Universeeldrager

5 L-drager

6 Hoekverbinder

7 Glasplankbevestiging

8 Stelvoer

9 Overgangsplaat

9 Zelfklevende schroefafdekking

Onderdelen & opbouw



1 L-drager
2 Legplank
3 Muur- en plafondverbinder
4 Draagprofiel
5 Kledingstang
6 Glazen legplank
7 Universeeldrager
8 Glasplankbevestiging
9 Profielconnector

10 Ladeblok
11 Stelvoet
12 Kledingstangdrager
13 Overgangsplaat

Onderdelen & opbouw



1 Schuif de ring van de profielverbinder in 2 Assembleer de profielconnector, schuif hem 
het draagprofiel, zet hem op de juiste over de vastgedraaide ring en draai de 
hoogte en schroef hem vast. connector vast.

3 Assembleer de muur/plafondverbinder 4 Assembleer de overgangsplaat onder het
draagprofiel en draai de stelvoet er in.

Montagehandleiding Basisconstructie



5 Assembleer het draagprofiel met de profiel- 6 Bepaal bij de wand/plafondverbinders het hart
verbinders (A), de wand/plafondverbinders door de twee punten A en B te markeren.
(B) en de stelvoet (C)

7 Boor een gat, monteer de ring van de 8 Zet het draagprofiel waterpas en herhaal
verbinder en monteer de verbinder. onder de procedure van punt 6 en 7.

Montagehandleiding Basisconstructie



9 De legplankdragers worden met de inbus- 10 De legplanken worden van onderaf vast-
schroeven naar achteren vastgedraaid. gedraaid met schroeven 4,8 x 19 mm.
Gebruik een waterpas.

9 Glasplaten worden vastgezet met een 10 Verbinder A, doppen onder de plaat B,
speciale verbinder en rubber doppen. strips voor op de plaat D/E en schroef C

Montagehandleiding Basisconstructie



Het is mogelijk om het Uno-draagprofiel boven in 90 graden te laten afbuigen naar de achterwand.
Standaard wordt de hoogte van het draagprofiel gemaakt op interieurhoogte - 48 mm. Het midden
van het draagprofiel is ook het midden van de legplank (Y).

De twee in verstek gezaagde profielen worden onderling verbonden met een beugel. De profielen
worden onderling gescheiden door een kunststof plaat. Het profiel wordt op dezelfde manier als
bij een normale installatie aan de wand bevestigd.

Montagehandleiding Wandmontage



1 Plaats twee L-dragers en twee universeel- 2 Schroef van binnenuit de corpus vast aan
verbinders en schuif de ladecorpus op de de universeelverbinders.
L-dragers.

3 Schroef de corpus aan de onderkast vast 4 Rolbaar ladeblok: monteer de profielen met
aan de L-dragers en plaats de lades. behulp van de hoekverbinders tot één geheel.

Montagehandleiding Lades



5 Zet het ladeblok op de constructie en hou 6 Plaats de onderste legplank hoog genoeg
aan alle kanten 2 mm lucht. Het ladeblok zodat het ladeblok in de kast kan worden
niet aan de rolconstructie vastschroeven. gerold.

7 Gebruik L-dragers om de uittrekbare pantalonhouder op te monteren.

Montagehandleiding Lades



1 Plaats de kledingstanghouders met de inbus 2 Gebruik een waterpas om de kledingstang
schroeven naar achteren. waterpas te plaatsen

3 De kledingstang met verlichting heeft afwijkende kleding-
stanghouders met een gleuf voor de 12V LED-kabel.

Plak eerst de LED-strip in de stang en zorg er voor dat de 
LED-stekker helemaal in de stang komt. Steek de LED-kabel
door één van de houders en bevestig die houder aan de 
drager. Plaats daarna de andere houder.

De kabel wordt achter in het draagprofiel naar boven of naar
beneden geleid. Speciale zachte blokjes worden in het profiel
gedrukt zodat de LED-kabel op zijn plek blijft.

Montagehandleiding Kledingstang
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1 Alles accessoires worden met de inbusschroeven naar achteren gemonteerd. Van elke
accessoire is een linker en rechter versie.

2 Voor de kledinglift zijn er speciale dragers die elk samen met twee universeeldragers de lift
dragen.

Montagehandleiding Accessoires


