
Skab
noget 
orden

Byg din egen reol til  
stuen, studieboligen  
eller teenageværelset  
og få plads til det  
hele.

Plads til  
det hele

Vejledning



Det skal du bruge:
6 stk. 1/2" x 500 mm nippelrør (I + E)
30 stk. 1/2" x 200 mm nippelrør (A-D, F-H, J-L)
5 hylder af massiv skovfyr 300 x 1500 mm
3 stk. 1/2" vinkelfittings
15 stk. 1/2" T-stykke 
21 stk. montageflange
Spraymaling eller metalmaling i ønsket farve

Værktøj:
Savkrans/hulsav 32 mm
Boremaskine
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Find alt du skal bruge af materialer  
og værktøj til dette projekt  
på silvan.dk eller i din lokale Silvan
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1.  Spraymal alle nippelrør, T-stykker, vinkelfittings og montageflanger i 
ønsket farve, inden du går i gang med at samle.

2.  Start opbygning fra bunden af reolen.  
Byg alle tre reolstøtter på samme tid.

3.  Montér A, B og C i T-stykke 1.  
Påsæt montageflange (M) på A og B.

4.  Bor et hul i alle hylderne på Ø32 mm med  savkrans/hulsav. 
(Se tegning nederst) 

5. Påsæt hylde på C.

6.  Montér D og E i T-stykke 2 og sæt det derefter sammen  
med T-stykke 1. Påsæt montageflange (M) på D.

7.   Påsæt hylde på E.

8.  Montér F og G på T-stykke 3 og sæt det derefter  
sammen med T-stykke 2. Påsæt montageflange (M) på F.

9. Påsæt hylde på G.

10.  Montér H og I på T-stykke 4 og sæt det derefter sammen  
med T-stykke 3. Påsæt montageflage (M) på H.

11. Påsæt hylde på I.

12.  Montér J og K på T-stykke 5 og sæt det derefter sammen  
med T-stykke 4. Påsæt montageflange (M) på J.

13.  Påsæt hylde på K.

14.  Montér vinkelfitting på L.  
Påsæt montageflange (M) på L.

15.  Til sidst sættes det sammen med K.
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God fornøjelse



Savværk
Få alle typer plader skåret  
til efter mål. Du sparer tid  

og får præcision ned til  
mindste millimeter.  

Click & Collect
Bestil dine varer hjemmefra  

og hent i din lokale Silvan,  
når det passer dig.  

Nøgleservice
Få dine nøgler kopieret,  

mens du venter. Vælg mellem 
forskellige farver og motiver. 

Gratis farvetoning
Få tonet din maling og  

træbeskyttelse i den rigtige 
nuance – helt gratis. 

Drive-in
Fyld traileren op med det,  

du mangler til dit gør-det-selv-
projekt. Med vores drive-in  

er du hurtigt videre.

Værktøjsudlejning
Lej alt fra rystepudsere 

til rundsave – og slip for at 
investere i dyrt udstyr.

Gratis trailer
Lån en gratis trailer til lige det, 

du har brug for. Også uden  
at købe noget.

Lån en ladcykel
Kom hurtigt rundt i 

byen med en ladcykel.  
Det er gratis, og du behøver 

ikke købe noget.

Det skal være sjovt at skabe noget. Derfor tilbyder vi en lang 
række services, der gør det lettere for dig at gøre det selv. 

God service til gør-det-selv-folket. 
Siden 1874.

Læs mere om vores services på silvan.dk


