
 
Monteringsanvisning hyllesystem  

Med dette kraftig konstruerte hyllesystemet kan du starte med 1 hylle og bygge på så mange hyller 
du ønsker til hyllen går fra det ene hjørnet i drivhuset til det andre! Bygg på år etter år etterhvert 
som behovet melder seg. Systemet kan benyttes både på langvegg og gavlvegg. Du kan også 
bygge opp til 4 hyllerekker i høyden!

Hyllesystemet består av kraftige aluminiumsprofiler langs kantene, og en sterk galvanisert 
stålbunn. Stålbunnen kan flyttes opp i hyllen slik at hyllen fungerer som et arbeidsbenk, eller flyttes 
ned til nedre spor dersom hyllen skal brukes som undervanningsbrett, pottebrett eller såkasse.
Hyllene har spor langs kantene som kan benyttes til vårt egenutviklede kroksystem! Her kan du 
feste spesialkroker til hageredskaper, hansker, forkle, eller til oppheng av ampler eller oppbinding 
av tomat og agurkplanter!

Hyllene er svært fleksible i bruk og kan benyttes som:

• Arbeidsbenk: Bruk hyllen til å prikle og potte om planter. (stålbunnen i øverste spor i 
hyllen)

• Undervanningsbrett: Bruk et undervanningsbrett på 40x56 cm direkte ned i hyllen og bruk 
arbeidsbrettet som medfølger på siden av undervanningsbrettet for å lage en praktisk 
sidehylle. (stålbunn i nederste spor i hyllen)

• Såkasse: Fyll hyllen med jord og så frø direkte i hyllen, eller bruk undervanningsbrett uten 
kapillærmatte og plante direkte i brettet (stålbunn i nederste spor i hyllen, tett med silikon 
dersom du ønsker at brettet skal være vanntett)

• Pottebrett: Sett pottene ned i hyllen, de står stødig og risikerer ikke å falle ut av hyllen. Du 
kan vanne direkte ned i hyllen. (stålbunn i nederste spor i hyllen)

Har du flere hyller etter hverandre kan du veksle på hvordan du bruker de forskjellige hyllene.
 



 Innholdsfortegnelse for starthylle:

Montering: 

1. Start med å skru firkanthodeskruer i de 4 vinklene slik 
som dette, firkanthodene skal være på utsiden av 
vinklene. Ikke stram mutterne, de skal være løse.


2.  Legg ut de 2 
kortsidene og den ene 
langsiden av hyllen. 
Merk at sidene på 
hyllene har en slett 
overside og en 
underside med 
skruespor. Pass på at 
alle profilene ligger 
med den slette siden 
opp.




3. Tre så i en vinkel i hver kortside, ved at firkanthodet tres inn i skruesporet på innsiden 
av kortsidene og langsiden. Langsiden skal være ytterst, kortsidene skal butte imot 
langsiden. Stram mutterne.


4. Tre så i stålplaten. Tre den inn i det nederste sporet dersom du skal lage en hylle for 
undervanningsbrett eller en såhylle, tre den inn i det øverste sporet dersom du skal lage 
en arbeidsbenk. Dersom du skal ha hylle for undervanningsbrett kan du også tre inn det 
sorte brettet i det øverste sporet, dette blir da en avlastingshylle ved siden av 
undervanningsbrettet. Tre deretter inn en vinkel i hver kortside.




5. Snu deretter hyllen og tre inn 2 firkanthodeskruer i skruesporet på undersiden av hver 
kortside.


6. Tre deretter inn den siste langsiden på de to vinklene, og stram 
mutterne. Hyllen er nå ferdig skrudd sammen, og klar til montering i 
drivhuset.


7. Tre inn 2 skruer for ettermontering (smalt hode) i kortsiden på hver 
vinkel, fest muttere løst på innsiden. Skru deretter vinklene fast i 
drivhuset. Dette gjør du ved å tre skruehodene inn i sporet på 
drivhuset, vri skruen litt til høyre så hodet får feste og stram mutteren. 
Pass på at begge vinklene er i samme høyde opp fra bakken, bruk 
gjerne et vater oppå vinklene. 


8. Sett deretter hyllen på plass oppå vinklene, tre skruene under 
hyllene ned i hullene i vinklene og fest muttere på undersiden av 
vinklene. Hyllen er nå klar til bruk. Ved bygging av påbyggingshyller gjøres dette på 
samme måte, men den ene kortsiden på påbyggingshyllen vil da være den andre siden av 
kortsiden på starthyllen.





