
PARAD VÄGGHYLLA

Vad kul att du har köpt en Paradhylla.
Hoppas att ni ska trivas fint ihop där hemma!

Till monteringen behöver du:
Stjärnskruvmejsel, borrmaskin, vattenpass samt kaffe och kaka.

OBS Medföljande skruv och plugg är avsedda för väggar i bra kvali-
tet. Är du osäker på din vägg råder vi dig att kontakta en bygghan-
del för att få rätt skruvar och plugg. 

Hyllan består av två sidostycken, en upphängningslist och tre hyllplan.
Du sammanfogar delarna med hjälp av medföljande träplugg och minifixskruv, 
och fäster hyllan på väggen med hjälp av medföljande plastplugg och skruv.

14 x minifix
14 x skruvar
14 x lock för minifix
14 x träpluggar
2 x skruv & plugg för vägg

Vi vill jättegärna se hur hyllan blev hemma hos dig! 

Använd hashtagen #tonnfurniture och hitta mer inspiration på 

hur andra har valt att styla den på @tonnfurniture på Instagram.

Mail: hello@tonnfurniture.com   Telefon: 08-39 65 10   Instagram: @tonnfurniture   www.tonnfurniture.com 



SÅHÄR MONTERAR DU: 

1. Börja med att fästa träpluggen i hyllplanen. (2 st per hyll-
plan i hålen längst in) samt i upphängningslisten. Fäst minifix-
en i de stora hålen på hyllplanen. 

2. Fäst sedan minifixskruvarna (2 st per hyllplan) i hyllgaveln 
i de yttre hålen. Skruvarna måste skruvas in helt för att 
konstruktionen ska fungera. Upprepa på alla tre hyllplanen i 
hela ena gaveln.

4. 

2. 3.

4. Skruva åt minifixen medsols så att den låser minifixskruven. Sätt på 
minifix-locket.

5. Upprepa proceduren (från steg 1-4) i den andra gaveln. Tryck 
hyllplanen och upphängningslisten på plats och placera och skruva om 
minifixen så att den låser minifixskruven. 

6. Mät och borra hål i väggen med hjälp av vattenpass och borrmaskin, 
och fäst pluggarna. Skruva upp din hylla. OBS Medföljande skruv och 
plugg är avsedda för väggar i bra kvalitet. Är du osäker på din vägg rå-
der vi dig att kontakta en bygghandel för att få rätt skruvar och plugg. 

7.  Flytta in saker i din hylla. Ta en kopp kaffe och kaka, du är klar!

3. Tryck hyllplanen och listen på plats i ena gaveln. De stora hålen 
för minifixen ska peka uppåt på översta hyllplanet och neråt på de 
två nedre, se bild nedan. 

1. 
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