
 

 
 Indeholder 
 
STACT vinreol system (x1) Bærearme til vinflasker (x12) 
Skruer til bærearme (x12) 
Vægbeslag (x2) 
Koblinger (x2) 
Gipsvæg anker (x4) 
Karm-anker skruer (x4) 
Skiver (x4) 
 

 
 Nødvendigt værktøj 

 
Monteringsskabelon og monteringsvejledning (inkluderet) 
Montagestøtter(inkluderet) 
Stifter til montagestøtter (x4 inkluderet) 
Blyant 
Vaterpas 
Nr. 2 Phillips skruetrækker 
Unbraconøgle (inkluderet) 
Boremaskine 
9mm bor 

 
 Monteringsvejledning 
 

01- Montering af vægbeslag 
 
Hvis du ønsker at montere 2 eller flere STACT vinreol systemer, og du ønsker 
at montere dem sammen så følg nedenstående.  Hvis ikke, går du videre 
til trin 2. 
 

a.) Indsæt koblingen halvvejs ind i åbningen på vægbeslaget. 
b.) Spænd skruen indtil den er forsvarligt fastgjort. 
c.) Indsæt koblingen i åbningen på det andet vægbeslag. 
d.) Spænd skruen indtil den er forsvarligt fastgjort. 

 
 



 

 
02- Montering af STACT vinreol system 
 

a.) Når du har besluttet dig for, hvor du vil placere dit STACT vinreol 
system, placerer du skabelonen på væggen. Lav en makering 
hvor du vil placere den øverste del af dit vinreol system. 
Bemærk: Sørg for at der er mindst 9mm friluft fra loftet eller eventuelle forhindringer øverst. 

b.) Afmærk midten af hver af de fire huller, der er vist inde i den 
stiplede linje med en blyant. 

c.) Hvis du opsætter flere vinreol systemer, markere du de andre 
huller i den retning, du ønsker at udvide til. For eksempel, hvis du 
vil montere STACT vinreol systemet vandret, kan du se her 
hvordan du skal markere hullerne. 

d.) Efter mærkning de første seks huller, flytter du skabelonen til højre for at tilpasse til de tilsvarende indre huller (hul 5 og 6) vist i 
diagrammet. Gentag trin b.) og c.) indtil du har fuldført 
skabelonen til dit STACT vinreol system. 
 

 
 
  
 

03- Montering af vægbeslag på væggen 
 

a.) Bor med et 9mm bor, der hvor du har lavet blyantsmærkerne. (Hvis 
en tap er monteret, skal du skrue direkte ind i midten af tappen). 

b.) Indsæt væg ankeret i væggen. 
c.) Skru løst vægbeslagene fast til væg ankeret, med en skive mellem 

skrue og vægbeslaget. 
d.) Indsæt stifterne i hver af vægbeslages monteringshuller, og skub 

nedad for at fastgøre. 
e.) Fastgøres ved at indsætte den spidse ende af hver stift gennem 

hvert hjørne. (hvis der monteres flere lodrette systemer, skal du sikre 
dig at vægbeslagene er parallelle). 

f.) Sørg for at vægbeslagene er lige, brug et vaterpas, spænd kun delvis skruerne på vægbeslagene, efter du har finjusteret kan 
skruerne spændes til. 

 
 
 
 

 



 

04- Samling af vinreol systemet 
 

a.) Indsæt bærearmene gennem hullerne i vinreol systemet, og mod 
bagpladen. 

b.) Fastgør bærearme på bagpladen med skruerne til bærearmene. 
 
 05- Vægmontering 

 
a.) Placer STACT vinreol systemet mod væg beslagene, indsæt 

systemmonterings skruerne ind i monteringshullerne, tilpas systemet 
til rette position. 
 
 
 Ansvar 
STACT vinreol systemet kan blive ustabilt, hvis instruktionerne ikke 
følges præcist. Vi påtager os ikke noget ansvar, for systemer, der 
ikke er monteret korrekt i henhold til vore instruktioner. Vi påtager os 
ikke noget ansvar, hvis væggen er i dårlig tilstand, hvorpå vinreol 
systemet er monteret. Hvis du vælger ikke at følge vores råd, kan vi 
ikke påtage os noget ansvar for evt. efterfølgende skade på din væg og/eller STACT vinreol system. 

 
Besøg http://www.stact.dk/index.php/installation for yderligere 
information 
 
   


