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ORDN
ING&
REDA

DET GLÄDER OSS ATT DU ÄR EN VÄN AV ORDNING.
Det finns bara ett sätt att skapa reda bland alla prylar som både är till nytta 

och nöje i vardagen: Var sak på sin plats. Helt enkelt. Tänk dig den befriande 

känslan som infinner sig när du vet exakt var du gjorde av vinkelslipen.  

Att trädgårdsslangarna hänger snyggt och prydligt precis  där de ska vara. 

Och att svampplockarstövlarna står torra och redo för en spontan utryckning  

i skog och mark. Tellbes flexibla förvaringssystem för grovförvaring av  

verkstads-, trädgårds- och fritidsutrustning håller både hög kvalitet och sätter 

funktionalitet och design i främsta rummet. Eller i vilket rum du vill egentligen.
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ORDNING SKAPAR TRIVSEL I ALLA UTRYMMEN (ÄVEN DE OTÄNKBARA).
Torr sommarförvaring för vinterdäcken. Hyllor för krukorna. En vägg för verktygen. Säckar för 

återvinningen. En arbetsbänk för finliret. Oavsett ditt behov har Tellbe en förvaringslösning 

som passar dig. När redskapen kommer upp på väggen händer något. Rummet blir större när 

golvytan blir fri. För att inte tala om hur lättstädat det blir. Gör plats för mer än bilen i garaget, 

samla trädgårdsverktygen på samma ställe och utnyttja varje kubikmeter i det annars så trånga 

förrådet. Med Tellbe är allt möjligt.
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EN VÄGGFAST 
LÖSNING.
HÄR ÄR GRUNDEN TILL EN ORDNAD TILLVARO.
Det finns inga hemligheter bakom våra smarta förvaringslösningar. Det hela handlar istället 

om väl genomtänkta lösningar som gör tillvaron mer ordnad för dig. Vi erbjuder ett stort utbud 

av krokar, korgar och hyllor som låter dig anpassa systemet efter dina behov. Men i grunden 

utgår vi alltid från en stabil stomme.

BÄRLIST Härifrån utgår hela ditt Tellbesystem. En stabil metallist, byggd för att hålla för hög belastning 

som verktygstavlor, takboxar, bildäck och hyllor med tunga keramikkrukor.

KOMBINATIONSSKENA Förankras mellan två häng skenor och blir en flexibel bas för 

upphängning av plastbackar och specialhållare/hängare för dina redskap och verktyg.

HÄNGSKENA Tillsammans med bärlisten utgör hängskenan Tellbesystemets stomme. 

Hängskenorna hängs på bärlisten och kan sedan fyllas på med hyllor, skenor och konsoler 

efter behov.

VERKTYGSTAVLA Ger dig en 

tydlig överblick av dina verktyg. 

Verktygstavlan kompletteras 

med vårt stora utbud av  

upphängningskrokar.
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KROKAR Prylar och verktyg huller om buller är lätt att irritera sig på. Med vårt breda utbud av krokar kan 

du hänga upp allt på väggen istället. Vi har alltifrån enkelkrokar och fjäderklämmor, till finurliga hållare 

förr borr, mejslar och trädgårdsslangar. Finns för både verktygstavla och kombinationsskena.

Som du märker är valmöjligheterna oändliga. 

KONSOL Vi har en rad olika konsoler och varje konsol är avsedd för specifik typ av hylla. För högsta stabi-

litet har alla våra konsoler en ny typ av mönsterskyddad infästning, vilket bidrar till att konsolen låses i alla 

riktningar efter att hyllan har monterats. Det gör att hyllan inte riskerar att rubbas ur sitt läge om man slår  

i eller drar i den. Konsolerna säljs parvis och kan enkelt flyttas runt efter att ditt behov ändras.

HYLLA Välj mellan hyllor i trä, plåt och trådhylla anpassade för rätt konsol för bästa 

stabilitet. Hyllorna kan du sedan enkelt fästa och flytta runt mellan hängskenorna.

SE HELA VÅRT SORTIMENT 
PÅ SIDAN 14-17.

KORG Nu är det bara att komplettera med de rätta inhängningsprodukterna för din optimala förvaringslösning. 

Vi har korgar, boxar och lådor som täcker alla dina förvaringsbehov. Perfekt för alltifrån småprylar till saker  

som behöver kantstöd. Våra korgar hängs enkelt med de flexibla konsolerna för trådkorgar.

VÄLj RÄTT  
KONSOL TILL  
RÄTT HYLLA!
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VERKTYG
GOD ÖVERBLICK PÅ LITEN YTA.
När du får upp verktygen på väggen behöver 

du inte bara vinka farväl till verktygslådan en 

gång för alla. Du får också en perfekt översikt 

av vad du har i din händiga arsenal. Med en 

praktisk verktygstavla, krokar, hyllor och en 

arbetsbänk kan vilket utrymme som helst bli 

en platsbesparande miniverkstad för verktyg, 

maskiner, biltillbehör och mycket mer.
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SMARTA STARTPAKET.
Med våra startpaket får du ett praktiskt förvaringssys-

tem som du kan bygga på efter behov. Välj mellan lilla 

och stora verktygspaketet (17 eller 39 delar).  

Du får dessutom 5 års garanti på alla ståldetaljer.

STARTPAKET

VERKTYG

INNEHÅLL.
LILLA STARTPAKETET 1 st bärlist, 2 st hängskenor, 1 st kombinationsskena, 

3 st plastbackar, 2 st dubbelkrok för kombinationsskena, 1 st verktygs tavla,  

3 st dubbelkrok, 3 st enkelkrok och 1 st mejselhållare för verktygstavla,  

träskruv och betongplugg. Art.nr. 103000. Rek. pris: 995:-

STORA STARTPAKETET 2 st bärlister, 3 st hängskenor med skarv, 2 st kombinations-

skenor, 2 st trådhyllor och 1 st trådkorg inkl. konsoler, 2 st verktygstavlor, 1 st 

mejselhållare, 1 st kroklist, 2 st fjäderklämmor, 2 st rundkrok, 5 st dubbelkrok, 5 st 

enkelkrok, 1 st  plåthylla inkl. konsoler, 4 st plastbackar, träskruv och betongplugg. 

Art.nr. 103003. Rek. pris: 2850:-
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TRÄDGÅRD
PLATS FÖR TRÄDGÅRDSBESTYR.
Nu kan du vinka farväl till att varsamt navigera kring 

trånga förrådsutrymmen på jakt efter krattan, seka-

tören eller trädgårgsslangen. Med Tellbe förvarings-

system kan du lägga mer kraft på trädgårds bestyren 

och mindre kraft åt att leta efter redskapen. I 

sortimentet finns alltifrån redskapskrokar för dina 

längre redskap, till kombinationsskenor med olika 

varianter av upphängningskrokar och hyllor för 

såväl trädgårdsslangar som tunga keramikkrukor. 

Likaså upphängningsanordningar för dina elektriska 

trädgårdsmaskiner som tar mycket plats och lätt blir 

liggande på golvet. Nu får du upp allt på väggen.
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ETT GRÖNARE STARTPAKET.
I vårt specialkombinerade startpaket för trädgårdsredskap 

ingår bärlist och hängskenor att bygga vidare på i takt 

med att du utvecklar dina gröna fingrar. Paketet innehåller 

hela 24 delar, samt träskruv och plugg för betongvägg. 

Du får dessutom 5 års garanti på alla ståldetaljer.

INNEHÅLL.
2 st bärlister, 2 st hängskenor med skarv, 2 st trådhyllor och 2 st trådkorgar inkl. 

konsoler, 1 st kombinationsskena, 2 st dubbelkrok, 2 st allkrok, 1 st bygelkrok,  

2 st redskapskrok, träskruv och betongplugg. Art.nr. 103001. Rek. pris: 1595:-

STARTPAKET

TRÄDGÅRD
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FRITID
EXTRA RUM FÖR DINA  
FRITIDSINTRESSEN.
I takt med att dina och familjens fritidsintressen 

expanderar följer behovet av bättre och smartare 

förvaringslösningar i dess fotspår. Tellbe praktiska 

förvaringssystem gör det möjligt att låta livets  

glädjeämnen komma upp på väggen. Cykeln 

hängs enkelt upp tillsammans med kläder, skor 

och annan utrustning. Till och med golfbagen  

kan ta plats på väggen tack vare möjlighet att  

sätta på exakt de upphängningskrokar, hyllor  

och hållare du behöver på systemets stabila  

kombinationsskenor. 
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STARTPAKET FÖR LIVETS LjUSGLIMTAR.
Vi har tagit fram ett specialanpassat startpaket för dina fritids-

prylar, kläder, skor och sportutrustning. Systemet har en lätt-

monterad stomme med bärlist och hängskenor som är möjlig att 

bygga på med tiden. Paketet innehåller 27 delar, samt träskruv 

och plugg för betongvägg. 5 års garanti på alla ståldetaljer ingår.

STARTPAKET

FRITID

INNEHÅLL.
2 st bärlister, 4 st hängskenor med skarv, 2 st trådhyllor och 2 st trådkorgar inkl.  

konsoler, 1 st klädstång, 2 st skohyllor, 1 st återvinningssäck, 1 st kombinationsskena, 

2 st allkrok, träskruv och betongplugg. Art.nr. 103002. Rek. pris: 2195:-
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KONSOLER OCH HYLLOR >

BÄRLIST TILLBEHÖR >BASPRODUKTER >

FÖRVARING FÖR 
ALLA BEHOV.
Vi kallar vårt förvaringssystem flexibelt av en anledning. För att du ska kunna skapa ordning och reda utifrån 

dina behov har vi ett system med stomme, bärlist och hängskenor som du bygger på med tillbehör. Dess  -

utom är systemet försett med ett slitstarkt epoxylack med struktur som gör den extra reptålig. De oändliga 

möjligheterna gör det enkelt och praktiskt att förvara allt du kan tänka dig på vilken vägg du än önskar.

BÄRLIST. Skruvas i väggen för att hänga in
hängskenorna i. 

Art.nr. 100118, L 1800 mm. Rek. pris: 105:- 
Art.nr. 100110, L 1000 mm. Rek. pris: 67:-
1 st/förpackning

REDSKAPSHÄNGARE. Krok för upphängning 
av långa redskap, till exempel räfsa, kratta  
och gångskyffel. Fästes i bärlist.

Art.nr. 102018, L 150 mm. Rek. pris: 48:- 
1 st/förpackning

HÄNGSKENA. Hängs in i bärlisten och utgör 
stommen i systemet.

Art.nr. 100220, L 2000 mm. Rek. pris: 135:- 
Art.nr. 100212, L 1200 mm. Rek. pris: 93:- 
1 st/förpackning

KONSOL TILL TRÅDKORG. Konsol för upphäng-
ning av trådkorg.

Art.nr. 102001, L 130 mm. Rek. pris: 36:- 
1 par/förpackning, höger+vänster.

KONSOL TILL TRÄHYLLA. Konsol för upphängning 
av trähylla eller plank.

Art.nr. 102010, L 300 mm. Rek. pris: 74:- 
Art.nr. 102011, L 400 mm. Rek. pris: 91:- 
1 par/förpackning, höger+vänster.

KONSOL TILL PLÅTHYLLA. Konsol för upphäng-
ning av plåthylla.

Art.nr. 102030, L 300 mm. Rek. pris: 55:- 
1 par/förpackning, höger+vänster. 

PLÅTHYLLA. Plan och tät hylla för förvaring av 
småprylar och saker som behöver en jämn  
yta att stå på.

Art.nr. 102009, L 800 x B 300 mm  
Rek. pris: 238:- 
1 st/förpackning

TRÄHYLLA. Kraftigt hyllplan i gediget trä för 
förvaring av lådor och småprylar.  
Tjocklek 18 mm. 

Art.nr. 706, L 800 x B 300 mm. Rek. pris: 79:- 
Art.nr. 759, L 800 x B 400 mm. Rek. pris: 109:- 
1 st/förpackning

TRÅDKORG. Förvaring av småprylar och saker 
som behöver kantstöd såsom burkar, flaskor 
och tuber.

Art.nr. 101901, L 800 x B 170 x D 100 mm 
Rek. pris: 93:- 
Art.nr. 101902, L 400 x B 170 x D 100 mm 
Rek. pris: 55:-, 1 st/förpackning.
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VERKTYGSTAVLA TILLBEHÖR >

VERKTYGSTAVLA >

VERKTYGSTAVLA. Ger god överblick bland dina 
verktyg. Kompletteras med upphängningskrok.

Art.nr. 100880 
800 x 480 mm, HÅL 9 mm, CC 38 mm 
Rek. pris: 281:- 
Art.nr. 100840 
400 x 480 mm, HÅL 9 mm, CC 38 mm 
Rek. pris: 159:-, 1 st/förpackning.

ENKELKROK. Krok för upphängning av till 
exempel såg, vattenpass, kniv och skiftnyckel.

Art.nr. 101001, L 35 mm. Rek. pris: 44:- 
Art.nr. 101002, L 65 mm. Rek. pris: 44:- 
Art.nr. 101003, L 100 mm. Rek. pris: 48:- 
4 st/förpackning

DUBBELKROK. Krok för allsidig upphängning 
av till exempel hammare, kofot och fil.

Art.nr. 101101, L 35 x B 30 mm. Rek. pris: 36:- 
Art.nr. 101102, L 65 x B 30 mm. Rek. pris: 40:- 
Art.nr. 101103, L 100 x B 45 mm. Rek. pris: 44:- 
3 st/förpackning

RINGKROK. Krok för upphängning av vinkelsllip, 
hörnslip med mera.

Art.nr. 102012, Ø 50 mm. Rek. pris: 34:- 
Art.nr. 102015, Ø 80 mm. Rek. pris: 37:- 
2 st/förpackning

RUNDKROK. Krok för upphängning av skruv-
dragare, borrmaskin, varmluft pistol med mera. 

Art.nr. 102016, L 70 mm. Rek. pris: 36:- 
Art.nr. 102014, L 90 mm. Rek. pris: 38:- 
2 st/förpackning

BYGELKROK. Krok för polygrip och mindre 
tänger.

Art.nr. 101201, L 35 x B 15 mm. Rek. pris: 36:- 
Art.nr. 101202, L 55 x B 15 mm. Rek. pris: 38:- 
3 st/förpackning

MAGNETHÅLLARE. Hållare för metalliska verktyg, 
till exempel hammare, fil och tänger.

Art.nr. 102036, L 44 mm x B 34 mm
Rek. pris: 129:-
1 st/förpackning

SKOHYLLA. Förvaring av skor, stövlar, pjäxor 
och kängor. Ställbar i två vinklar.

Art.nr. 102004, L 800 x B 280 mm 
Rek. pris: 93:- 
1 st/förpackning

KONSOL TILL TRÅDHYLLA. Konsol för upphäng-
ning av trådhylla.

Art.nr. 100336, L 360 mm. Rek. pris: 74:- 
1 par/förpackning, höger+vänster.

TRÅDHYLLA. Hylla för tung belastning. Släpper 
igenom ljus och samlar ej damm.

Art.nr. 100480, L 800 x B 360 mm 
Rek. pris: 160:- 
Art.nr. 100440, L 400 x B 360 mm 
Rek. pris: 87:- 
1 st/förpackning

KLÄDSTÅNG. Förvaring av kläder på galge. 
Passar endast till konsolen för trådhyllan.

Art.nr. 102005, L 800 mm. Rek. pris: 82:- 
1 st/förpackning

MULTIKONSOL. Allsidig, kraftig konsol för 
upphängning av till exempel cykel, skidor, 
snowboard, lister och brädor.

Art.nr. 102017, L 360 mm. Rek. pris: 61:- 
1 st/förpackning
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LEDNYCKELHÅLLARE FÖR 6 ST LEDNYCKLAR. 
Förvaring av lednycklar.

Art.nr. 101801. Rek. pris: 47:- 
1 st/förpackning

KOMBINATIONSSKENA TILLBEHÖR >KOMBINATIONSSKENA >

DUBBELKROK. Krok för upphängning av till 
exempel spade, grep, småredskap, slägga  
och  borste.

Art.nr. 100706, L 90 x B 60 mm. Rek. pris: 34:- 
Art.nr. 100707, L 180 x B 60 mm. Rek. pris: 38:- 
2 st/förpackning

ENKELKROK. För smidig upphängning av allt ifrån 
golfbagen till sladdar och redskap.

Art.nr. 100703, L 50 mm. Rek. pris: 38:-  
Art.nr. 100704, L 90 mm. Rek. pris: 42:- 
Art.nr. 100705, L 180 mm. Rek. pris: 46:- 
3 st/förpackning 

BYGELKROK. Krok för upphängning för häcksax 
med mera.

Art.nr. 100708, L 40 x B 90 mm. Rek. pris: 42:- 
2 st/förpackning

KOMBINATIONSSKENA. För upphängning av 
plastbackar och upphängningskrok.

Art.nr. 100580, L 800 mm. Rek. pris: 91:- 
Art.nr. 100540, L 400 mm. Rek. pris: 61:- 
1 st/förpackning

PLASTBACK. Förvaring av smådetaljer såsom 
bult, brickor, muttrar, spik, skruv med mera.

Art.nr. 100601, L 125 x B 180 x D 100 mm 
Rek. pris: 27:- 
Art.nr. 100602, L 125 x B 110 x D 75 mm 
Rek. pris: 19:- 
1 st/förpackning 

BLOCKNYCKELHÅLLARE FÖR 6 ST BLOCKNYCKLAR.
Förvaring av blocknycklar.

Art.nr. 101701. Rek. pris: 47:- 
1 st/förpackning

KROKLIST MED 10 KROKAR. Förvaring av diverse 
verktyg som går att hängas till exempel skift-
nyckel, plåtsax och kniv.

Art.nr. 101601. Rek. pris: 40:- 
1 st/förpackning

BORRHÅLLARE. Lättåtkomlig förvaring av borr.

Art.nr. 102029. Rek. pris: 53:- 
1 st/förpackning

FjÄDERKLÄMMA. Klämmer fast de flesta hand-
verktyg med skaft som till exempel stämjärn, 
småredskap, mejslar och dorn.

Art.nr. 100912, Ø 12 mm. Rek. pris: 40:- 
Art.nr. 100913, Ø 18 mm. Rek. pris: 42:- 
Art.nr. 100914, Ø 25 mm. Rek. pris: 42:- 
3 st/förpackning

PRYLKOPP. Förvaring av snickarpennan, dorn, 
insexnycklar, bladmått med mera.

Art.nr. 101401, D 38 x H 80 mm. Rek. pris: 19:- 
1 st/förpackning

MEjSELHÅLLARE FÖR 6 ST MEjSLAR. 
Förvaring av skruvmejslar.

Art.nr. 101501. Rek. pris: 49:- 
1 st/förpackning
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ÖVRIGA TILLBEHÖR >

SKIDHÅLLARE. För enkel och praktisk förvaring 
av dina skidor.

Art.nr. 102037, L 210 mm x B 100 mm 
Rek. pris: 72:- 
1 st/förpackning

Bild och text saknas

ALLKROK. Krok för upphängning av till exempel 
gräs trimmer, slang och småredskap.

Art.nr. 100701, L 50 x B 80 mm. Rek. pris: 28:- 
Art.nr. 100702, L 70 x B 80 mm. Rek. pris: 30:- 
2 st/förpackning

BÄNKSKIVA. Tålig bänkskiva till bänkstativen.

Art.nr. 102026, L 1500 x B 650 x H 26 mm 
Rek. pris: 855:- 
1 st/förpackning

BÄNKSTATIV. Bänkstativ som tål tung belast-
ning. Justerbart i höjdled för bästa arbetsmiljö.  
Obs! Ett benpar per förpackning. Köp två 
förpackningar för komplett stomme.

Art.nr. 102006, H 700-860 X B 580 mm 
Rek. pris: 456:- 
1 st/förpackning

SKRUV FÖR PLUGG. Träskruv för att fästa bärlisten. 

Art.nr. 102002, L 60 mm. Rek. pris: 19:- 
10 st/förpackning

HjÄLMHÅLLARE. Hållare för alla typer av 
hjälmar som cykelhjälm, skidhjälm och  
motorcykelhjälm.

Art.nr. 102035, L 230 mm x B 140 mm
Rek. pris: 32:-
1 st/förpackning

SMÅDELSFÖRVARING. Förvaring av det minsta 
pylarna till exempel skruv, brickor, muttrar 
och bits.

Art.nr. 102027, D 150 x B 390 x H 160 mm 
Rek. pris: 471:- 
1 st/förpackning

DÄCKFÖRVARING. Förvaring av vinter- och 
sommardäcken, upprätt och fritt från fukt för 
bästa hållbarhet.

Art.nr. 102013, L 350-600 mm. Rek. pris: 276:- 
1 st/förpackning

FÖRVARINGSSKÅP. Låsbart skåp för farliga 
vätskor med mera.

Art.nr. 102028, D 200 x B 390 x H 500 mm 
Rek. pris: 542:- 
1 st/förpackning

ÅTERVINNINGSSÄCK. Samlar det som skall 
återvinnas eller returneras som till exempel 
tidningar, flaskor, glas, metall och plast.

Art.nr. 102025, D 310 x B 390 x H 530 mm 
Rek. pris: 376:- 
1 st/förpackning

MULTIBOX. Flexibel förvaringsbox anpassad till 
trådhyllan. Boxen kan enkelt fällas ihop om den 
inte används. Det går att placera två boxar på 
en 800 mm bred trådhylla.

Art.nr. 102031, D 350 x B 380 x H 190 mm 
Rek. pris: 205:- 
1 st/förpackning

PLUGG FÖR BETONGVÄGG. Betongplugg för träskruv.

Art.nr. 102003. Rek. pris: 27:- 
10 st/förpackning

TAKBOXHÅLLARE. Flexibel hållare för takbox 
och takräcke. 

Art.nr. 102034, L 800-1150 x D 500 x H 630 mm 
Rek. pris: 492:- 
1 st/förpackning

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Priserna gäller till och med 2014-06-14 och är rek. cirkapriser inkl. moms.
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LÄTTMONTERAT.
Våra förvaringssystem är inte bara praktiska. De är barnsligt enkla att montera också. Här får 

du en tydlig överblick på hur du snabbt tar första stegen mot en mer hållbar tillvaro. Lycka till!

1 MONTERING AV BÄRLIST. Placera bärlisten på 
väggen. Använd vattenpass. Markera skruvhålen 
med en syl. Ta därefter bort bärlisten, borra ett 
hål (använd plugg vid behov). Placera bärlisten 
på väggen och skruva fast den.

3

2 MONTERING AV HÄNGSKENA PÅ BÄRLIST. Haka 
fast hängskenan uppifrån och ner. Hängskenan 
hängs sedan på ett centrumavstånd om 800 
mm eller 400 mm beroende på vilket breddmått 
som skall användas.

MONTERING AV TILLBEHÖR PÅ HÄNGSKENORNA. Tänk på att hängskenorna klarar 
en högre belastning om vikten är jämnt fördelad på hyllor och i korgar.

TRÅDHYLLA. Konsolens insida förs in mellan tråd-
hyllans näst sista och sista tvärgående trådar  
(bild 3). Därefter vrids konsolen ett kvarts varv så 
att de längsgående trådarna pekar ut på konsolens 
sida (bild 4). Använd konsol anpassad för trådhylla.

TRÅDKORG. Konsolens bakhake monteras 
bakom trådkorgens sista vertikala tråd på 
kortsidan (se bild 5). Därefter vrids konsolens 
framhake ner och in i läge med trådkorgens 
ramtråd (bild 6). Använd konsol anpassad 
för trådkorg.

KONSOL. Konsolens säkerhetshake monteras 
först in i hängskenan genom att den förs uppåt 
i hängskenans hål. Därefter vinklas konsolen 
ner och resterande hakar träs in i hängskenan.

3.

5.

4.

6.

PLÅTHYLLA. Konsolens främre del förs in i 
plåthyllans framkant (bild 1). Därefter skjuts 
konsolen mot gaveln (bild 2). Använd konsol 
anpassad för plåthylla.

1. 2.
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LÄTTMONTERAT.

4 APPLICERING AV SPÄRRSKRUVAR. 
Till sist, skruva i spärrskruvarna  
för att säkra (bild 7 och 8).

7. 8.

jABO – STOLT DISTRIBUTÖR AV TELLBE.
JABO är officiell distributör av Tellbe Förvaringssystem i Norden. JABO är idag Sveriges  

ledande tillverkare av träprodukter för din trädgård. Vi hjälper dig att inreda ditt gröna rum  

och gör plats för det du alltid har drömt om. I JABO:s sortiment hittar du kompletta byggsatser 

för friggebodar, förråd och garage samt ett brett sortiment av skärmar, staket, trall m.m.  

All försäljning sker via våra återförsäljare. Förteckning över dessa finns på jabo.se.

NU ÄR DITT SYSTEM MONTERAT OCH 

KLART. EFTER HAND KAN DU ENKELT OCH 

SMIDIGT KOMPLETTERA MED TILLBEHÖR 

UR VÅRT BREDA SORTIMENT.
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LÄTTMONTERAT.
Våra förvaringssystem är inte bara praktiska. De är barnsligt enkla att montera också. Här får 

du en tydlig överblick på hur du snabbt tar första stegen mot en mer hållbar tillvaro. Lycka till!

1 MONTERING AV BÄRLIST. Placera bärlisten på 
väggen. Använd vattenpass. Markera skruvhålen 
med en syl. Ta därefter bort bärlisten, borra ett 
hål (använd plugg vid behov). Placera bärlisten 
på väggen och skruva fast den.

3

2 MONTERING AV HÄNGSKENA PÅ BÄRLIST. Haka 
fast hängskenan uppifrån och ner. Hängskenan 
hängs sedan på ett centrumavstånd om 800 
mm eller 400 mm beroende på vilket breddmått 
som skall användas.

MONTERING AV TILLBEHÖR PÅ HÄNGSKENORNA. Tänk på att hängskenorna klarar 
en högre belastning om vikten är jämnt fördelad på hyllor och i korgar.

TRÅDHYLLA. Konsolens insida förs in mellan tråd-
hyllans näst sista och sista tvärgående trådar  
(bild 3). Därefter vrids konsolen ett kvarts varv så 
att de längsgående trådarna pekar ut på konsolens 
sida (bild 4). Använd konsol anpassad för trådhylla.

TRÅDKORG. Konsolens bakhake monteras 
bakom trådkorgens sista vertikala tråd på 
kortsidan (se bild 5). Därefter vrids konsolens 
framhake ner och in i läge med trådkorgens 
ramtråd (bild 6). Använd konsol anpassad 
för trådkorg.

KONSOL. Konsolens säkerhetshake monteras 
först in i hängskenan genom att den förs uppåt 
i hängskenans hål. Därefter vinklas konsolen 
ner och resterande hakar träs in i hängskenan.

3.

5.

4.

6.

PLÅTHYLLA. Konsolens främre del förs in i 
plåthyllans framkant (bild 1). Därefter skjuts 
konsolen mot gaveln (bild 2). Använd konsol 
anpassad för plåthylla.

1. 2.

Tellbe maknadsförs och distribueras av JABO. Läs mer på jabo.se
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