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INGÅENDE DELAR (ENFACKS RIBBSTOL) 

1. 120407 Ståndare Ytter   1 par 

2. 120421 Ribbstolsspole   14 st 

3. 120426 Vägglist 50x28x875  2 st 

4. 120461 Monteringssats Enkelfack  1 st 

INGÅENDE DELAR (SAMMANSATTA RIBBSTOLAR) 

1. 120407 Ståndare Ytter   1 par 

2. 120421 Ribbstolsspole   14-126  st (beroende 

på modell) 

3. 120426 Vägglist 50x28x875  * 

4. 120461 Monteringssats Enkelfack  1 st 

5. 120408 Ståndare Inner  1-8 st (beroende på modell) 

6. 120462 Monteringsats Påbyggnadsfack 1-8 st (beroende på modell) 

*OBS! Olika antal vägglister finns med beroende på hur många fack ribbstolarna har! 
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Teknisk beskrivning 
Vägglisterna monteras som standard på vägg med höjden 250mm respektive 2250mm från golv 

(centrum vägglist) för ribbstolar med höjden 2620 och 2475mm. För ribbstolar med höjden 2185 och 

1900mm monteras den övre vägglisten 1800mm från golvet.  

Avståndet mellan golv och ståndarnas underkant skall vara som standard 100mm. Vägglisterna 

monteras i regelväggar med fransk bult min 10x75 samt i tegel/betong väggar med expanderbult min 

10x75. 

Montering av enfacks ribbstol 
Placera en ytterståndare på fast underlag så att de urfrästa hålen för spolarna vänds uppåt. Pressa nu 

i spolarna i respektive hål, tillse att spolarna pressas helt ner i ståndaren genom att knacka försiktigt 

med en hammare, använt skyddsklots för att inte skada spolarna. Montera nu motstående 

ytterståndare genom att försiktigt passa in samtliga spolar i respektive hål och knacka med en 

hammare så att spolarna pressas helt ner i respektive hål. Alla skruvhål skall förborras med Ø5 borr 

innan fastskruvningen enligt B. Montera hängklackarna enligt C. Montera vägglister enligt D och häng 

nu upp ribbstolen så att hängklackarna vilar på den övre vägglisten. Montera det övre vinkelfästena på 

samtliga ståndare och därefter de nedre vinkelfästena som justeras så att ribbstolen hänger vertikalt. 

Montering av flerfacks ribbstolar 
Knacka fast samtliga spolar i respektive urtag på ytterståndarna, använd hammare med 

skyddsklots(se montering enkelfack). Demontera skruvarna på täcklisterna från samtliga påbyggnads 
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ståndare. Placera vänster och höger ytterståndare samt mellanliggande påbyggnad ståndare på 

golvet enligt F. Alla skruvhål skall förborras med Ø5 borr innan fastskruvningen enligt B. Placera ut 

mellanliggande spolar och spika dessa i påbyggnadsståndare så att skarven mellan spolarna hamnar i 

mitten av ståndaren se G. Börja med att spika spolarna som hamnar längst upp respektive längs ner, 

sedan en på mitten. 

 

 

Montera nu samtliga täcklister på respektive påbyggnads ståndare, se H. Vänd nu de sammanbyggda 

ribbstolarna upp och ner så att baksidorna kommer uppåt. Mät ut avstånden för hängklackarna och 

skruva fast dessa, se C. 

Montera vägglisterna enligt D och häng upp ribbstolarna så att hängklackarna vilar på den övre 

vägglisten (detta arbete kräver normalt flera personer). Montera det övre vinkelfästena på samtliga 

ståndare och därefter de nedre vinkelfästena som justeras så att ribbstolen hänger vertikalt. 

Teknisk beskrivning 
Vägglisterna monteras som standard på vägg med höjden 250mm respektive 2250mm från golv 

(centrum vägglist) för ribbstolar med höjden 2620 och 2475mm. För ribbstolar med höjden 2185 och 

1900mm monteras den övre vägglisten 1800mm från golvet. 

Avståndet mellan golv och ståndarnas underkant skall vara som standard 100mm.  

Vägglisterna monteras i regelväggar med fransk bult min 10x75 samt i tegel/betong väggar med 

expanderbult min 10x75. 

Utbyggnad från vägg 

Som standard monteras ribbstolar med avståndet 60mm från vägg. För montering där större 

utbyggnad krävs finns hängklackar och vinkelfästen för utbyggnadsmåtten 80, 100, 120 samt 140 mm. 
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