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Asennusohje
N870_310
N510_310



Ohje on tarkoitettu naulakon seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saatta-
vat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.  
 
Ohjeessa naulakko on asennettu puiseen seinään 
pakkauksessa mukana toimitettavilla ruuveilla. 
Betoniseinää varten on muovituplat.

Hyllylevyyn on esiasennettu kannattimen runko-osat, 
vaatetangon kannattimet ja tukiraudan kiinnitysruuvit. 
Suosittelemme, että esiporaat aina ruuveille reiät seinään 
esim. 2-3mm poranterällä.

Muovituplan reiän porauksessa tarvitset 
6mm poranterän.

Huom! 
Ohje on tehty naulakolla, jossa on vaatetangon kannat-
timet.

Vaatekoukkulista kiinnitetään kannattimeen samalla ruu-
villa kuin runko-osa tai tukirauta (4 tai 5). 

Pakkaus sisältää

1. Hyllylevy - 1 kpl 
koivu, 15*310*870mm/510mm 

2. Kannattimen runko-osa - 2 kpl 
3mm maalattu alumiini, leveys 50mm, korkeus 171mm, 
syvyys 280mm, väri valkoinen

3. Tukirauta - 2 kpl  
3mm maalattu alumiini, leveys 25/26mm, 
korkeus 133mm, syvyys 133mm, väri valkoinen

4. Runko-osan kiinnitystarvikkeet seinään, 
ylimmäinen reikä kannattimessa - 2 kpl  
Ruuvit 4,2*25mm ja muovitulpat 6*30mm (betoniseinälle) 

5. Tukiraudan kiinnitys hyllylevyyn, esiasennettu - 2 kpl
Ruuvit 4,2*16mm

6. Vaatekoukkulista - 1 kpl

7. Vaatekoukut - 5 kpl (N870_310) tai 3kpl (N510_310)
Esiasennettuna vaatekoukkulistaan

8. Listan kiinnitys seinään kannatin/tukiraudan 
alimmaisten reikien läpi 4 kpl
Ruuvit 4,2*45mm + tulpat

9. Vaatetanko ja kannattimet ( ei kuvassa )
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Kiinnitä ensimmäinen ruuvi seinään haluamallesi paikalle 
niin että hyllyn runko-osa menee vielä helposti “avaimen-
reiästä” ruuvin päälle kannatukseen.

3.1 / 3.2 Asenna hylly paikoilleen, tarkista suoruus vatu-
passilla ja voit vielä tehdä pientä hienosäätöä. Kiristä 
ruuvit.

Aseta kannattimen runko-osa avaimenreiästä ruuvin 
päälle kannatukseen ja merkitse vatupassin avulla toisen 
kannattimen runko-osan yläruuvin paikka. 

Voit myös asentaa toisen kannattimen yläruuvin 
etukäteen mittaamalla. Kiinnitä ruuvi.

1. Aloittaminen 

3. Hyllyn asentaminen paikalleen 

2. Hyllylevyn asettaminen 
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3.1

3.2



Olet nyt asentanut kotimaisen ja kestävän Palma&Hippa naulakon onnistuneesti.

Nämä asennusohjeet löydät myös verkkosivuiltamme www.palmahippa.fi 

4.1

4.1 Asenna tukirauta “uittamalla” hyllylevyn ruuvin alle 
lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan.
Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa. 

4.2 Kiinnitä ja kiristä  lista seinään tukiraudan ja kannatti-
men alimmaisten reikien läpi.

4.3 Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyssä 
oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen.
Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden 
saavuttamiseksi.

4. Tukiraudan ja vaatekoukkulistan asentaminen

4.2

4.3

Kiristä




