Montage på väggar
Kottlingar används för att stabilisera upp gipsen där tyngre saker ska monteras på
väggen, tex kapphylla, tv, krokar osv. Detta är viktigt att tänka på när ni ska montera
något tyngre på väggen.
UK = underkant kottling
ÖK = överkant kottling
Skruvar får max gå in 26 mm i vägg där det är kottlat.
I din lägenhet finns följande kottlingshöjder:
OBS! Placering i rum enligt lägenhetsbeskrivningen för din lägenhet.


Hatthylla:

UK1600mm från golv – ÖK 2000mm från golv
Längd:
Kort hatthylla 600mm, lång hatthylla 1000mm



Garderober:

UK 1800mm från golv – ÖK 2200mm från golv



Klädkammarhylla: UK 1500mm från golv – 1900mm från golv

Alla väggar för tv kottlas UK 700mm från golv – ÖK 1900mm från golv

Här kan ni se måtten för den kottlingen vi gjort för en tv. Placeringen hittar du på
lägenhetsbeskrivningen. Där hittar du också ditt lägenhetsnummer, vilket är de två
sista siffrorna i den fyrsiffriga sifferföljden.
Exempelvis 0101 = lägenhet 01


















TV lgh 01 vägg vid tv markering
TV lgh 02 hela väggen fram till pelare, vid tv markering
TV lgh 03 hela väggen fram till pelare, vid tv markering
TV lgh 04 hela väggen fram till pelare, vid tv markering
TV lgh 05 hela den korta väggen mot sovrum 2 vid tv markering
TV lgh 06 hel vid tv markering a den korta väggen mot sovrum 2 vid tv
markering
TV lgh 07 från sovrumsdörr och ca 2000 mm mot fönster
TV lgh 08 hela väggen vid tv markering
TV lgh 09 hela väggen vid tv markering
TV lgh 10 hela väggen vid tv markering
TV lgh 11 hela väggen vid tv markering
TV lgh 12 köksväggen ca 600 mm vid tv markering
TV lgh 13 vägg vid tv markering, ca 2000 mm från vägghörn i vardagsrum.
TV lgh 14 ca 900 mm från fönstervägg och 2700 mm framåt
TV lgh 15 ca 900 mm från fönstervägg och 2700 mm framåt
TV lgh 16 från väggände i vardagsrum och 2000 mm framåt
TV lgh 17 hela väggen vid tv markering

Det är också viktigt att tänka på den el som finns i väggarna, så den inte
skadas när ni monterar något. Var aktsam i närheten av brytare och eluttag.
Ingenting får sättas upp över eller under el-centralen. Tavlor får inte monteras
högre upp än 2 meter från golv. Skruvar får inte gå längre in än 13 mm i väggar
utan kottling.

