
MOLTO
MONTERINGS-
ANVISNING



Vi visar här några exempel på kombi-
nationer av Molto för att förklara 
hur du monterar möbelsystemet.
Grundprincipen är densamma oavsett 
vilka gavlar och moduler ni har valt så 
titta gärna igenom alla sidor då det finns 
användbara tips i de olika exemplen.

Ändgavlarna är vändbara och 
passar både för vänster och höger 
avslut. Hyllor och moduler levereras 
tillsammans med den metallram som 
ska sitta under.

Följande verktyg behövs förutom 
de som medföljer: vattenpass och 
hammare. För skrivbordsmodulen: 
stjärnskruvmejsel och 4 mm insex-
nyckel. För förankring av tippskydd i 
vägg behövs borrmaskin, skruvmejsel 
samt lämplig skruv/plugg.

Det underlättar om man är två som 
hjälps åt vid monteringen.

Ett Molto-system kan demonteras och 
återmonteras vid behov (t ex flytt) samt 
byggas ut eller förändras i efterhand.

OBS! Till hyllplan i marmor ska 
de medskickade gummifötterna 
användas istället för styrstift.

INNEHÅLL
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Vårt exempel består av 2 st ändgavlar 548, 1 st mittgavel 548, 1 st skåpmodul 840, 1 st hyllplan 840, 1 st öppen modul 560 samt 
1 st hyllplan 560. 2 st metallramar 840 och 2 st metallramar 560 medföljer moduler/hyllplan.

Börja med en av ändsektionerna. Om det är olika bredder, välj den breda. Placera ut en av de breda metallramarna på mjukt 
underlag med hålsidan upp. Knacka ner de fyra styrstiften i hålen. Använd hammare om så krävs. 
OBS! Stiften är packade tillsammans med modulen/hyllan.

A 3

A1 X 4

LÅGA SYSTEM



Möblerna byggs alltid nedifrån och upp. Nedersta metallramen fästs i en ändgavel med tre insexskruvar. Insexnyckel finns 
med i gavelns förpackning. Spänn inte för hårt, då finns risk att gängan i gaveln lossnar. Ändgavlarna är vändbara och kan 
användas för både vänster och höger avslut.

Nu monteras den högra gaveln. Denna är en mittgavel med gängade hål på båda sidor då möbeln ska byggas vidare åt höger.

A3

A2 X 3
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4



Viktigt! Placera stålramen där möbeln ska stå och använd ett vattenpass för att få den i våg med hjälp av de justerbara fötterna. 
Mät vid de fyra positionerna enligt bilden. Se till att fötterna är utskruvade några varv från början för att kunna justera upp och 
ned. Momentet är viktigt för att modulerna ska få en bra passning. Detta kan också göras senare men är betydligt enklare när det 
inte är någon vikt i ramen. Tips: Flytta ut stålramen en bit från väggen efter justeringen för bättre plats vid montering av moduler.

Nu ska modulen ställas på plats. Ett tips för att minska risken för skrapmärken på modulens sidor är att lossa de sex skruvarna 
till den undre ramen något varv. Gavlarna hålls isär lite enligt de små pilarna på bilden. Skruvarna efterdras sedan underifrån när 
modulen är på plats. Modulen lyfts in i stålramen och hålen på undersidan passas in mot de fyra styrstiften i ramen.
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A4 5

X 2



Montera ramen som medföljer hyllplanet ovanpå modulen. Sätt i styrstiften (enl fig A1) och skruva fast de sex insexskruvarna.

A7

A6 6X 6X 4

Denna sektion avslutas med att lägga hyllplanet på plats. Se till att styrstiften matchar hålen på undersidan av hyllplanet.



Placera den färdiga sektionen där den ska stå. Montera styrstift i nästa ram och fäst den sedan i den färdiga sektionen. 
Därefter monteras höger ändgavel.

A9

A8 7X 6X 4

Kontrollera med ett vattenpass att den högra sektionen är i våg och justera fötterna vid behov.



Lossa något varv på skruvarna som håller den högra gaveln och håll den lite åt sidan vid monteringen av den öppna 
modulen för att undvika skrapmärken. Skruvarna efterdras när modulen är på plats. Lägg i modulens hyllplan.

A11

A10 8

Montera den övre metallramen.

X 2

X 6X 4



Avsluta med att lägga övre hyllplanet på plats. Se till att styrstiften matchar hålen på undersidan av hyllplanet.

A12 9



Detta exempel består av 2 st ändgavlar 935, 1 st mittgavel 935, 1 st lådmodul 840, 1 st vitrinmodul 840, 2 st tray 840 samt 
2 st hyllplan 840. 6 st metallramar 840 medföljer moduler/hyllplan. Tippskydd för förankring i vägg medföljer ändgavlarna.

Följ stegen A1–A4 (sid 3–5). OBS! Om en modul ska monteras ovanpå en annan, se steg D3–D6 (sid 29–31)

Placera tray-hyllan på plats. Hålen på undersidan av hyllan passas in mot styrstiften i metallramen.

B 10

B1

B2

MEDIUM SYSTEM



Montera nästa metallram. Sätt i styrstiften och skruva fast ramen i gavlarna. Dra skruvarna tills de bottnar och lossa dem igen 
något varv för att underlätta montering av modulen.

B3 11

B4

X 6X 4

Ställ lådmodulen på plats. Passa in den så styrstiften matchar hålen i modulens undersida. Håll isär gavlarna lite vid monteringen 
av modulen för att undvika skrapmärken. Efterdra skruvarna till ramen under modulen.

X 2



Montera översta metallramen. Sätt i styrstiften och skruva fast ramen i gavlarna. 

B5 12

B6

X 6X 4

Avsluta sektionen med att lägga övre hyllplanet på plats. Se till att styrstiften matchar hålen på undersidan av hyllplanet.



Lägg tray-hyllan på plats och montera därefter nästa ram. Släpp något varv på skruvarna till högra gaveln.

B7

B8

13

B9

Ställ vitrinmodulen på plats. Passa in den så styrstiften matchar hålen i modulens undersida. Håll ut höger gavlel lite vid monte-
ringen för att undvika skrapmärken. Efterdra skruvarna till ramen under modulen.

Följ stegen A8–A9 (sid 7). 

X 6X 4

X 2



Lägg vitrinskåpets hyllplan på plats. Skruva dit de medföljande handtagen på glasdörrarna. Montera dörrarna, den första som 
sätts på plats ska sitta i det inre spåret. För upp dörren i det övre inre spåret, för sedan in den i det nedre enligt bilden. 
Gör på samma sätt med andra dörren som ska sitta i det yttre spåret.

B10 14

B11

Montera översta metallramen. Sätt i styrstiften och skruva fast ramen i gavlarna. 

1

2

X 6X 4



Lägg övre hyllplanet på plats. Se till att styrstiften matchar hålen på undersidan av hyllplanet.

B12 15

B13

Viktigt! Vid medium och höga system ska möbeln förankras i väggen för att undvika olyckor. Tippskydd medföljer ändgavlarna. 
I detta fall kan ett väggfäste monteras på den mittre gaveln under modulerna. Se till att välja skruv/plugg (medföljer ej) som är 
avsett för väggens material och att den sitter ordentligt fast efter montering.



Detta höga system består av 2 st ändgavlar 2100, 2 st mittgavlar 2100 för skrivbordsmodul, 1 st lådmodul 560, 1 st skåpmodul 840, 
1 st skrivbordsmodul, 1 st tray 560, 1 st tray 840, 4 st hyllplan 560 samt 7 st hyllplan 840. 2 st specialramar för skrivbord, 9 st ramar 
840 och 6 st ramar 560 medföljer moduler/hyllplan. Tippskydd för förankring i vägg medföljer ändgavlarna.
OBS! Om flera moduler ska monteras ovanpå varandra, se steg D3–D6 (sid 29–31)

C

C1

16HÖGA SYSTEM

X 4 4 MM

Om skrivbordssektion ingår i systemet, börja med den. Med de höga gavlarna är det smidigast att börja montera första sektionen 
liggande. Skruva den undre ramen i gavlarnas undersida enligt bilden. 4 mm insexnyckel behövs (ingår inte). Gavlarna, i detta fall 
mittgavlar, är vändbara så kontrollera att de är placerade som på bilden. 



Montera skrivbordsmodulens ram. Res därefter gavlarna upp.

C2 17

C3

C4

Sätt styrstift i de två hålen enligt bilden.

X 6

X 2

Montera skrivbordsmodulen enligt den medföljande anvisningen.



C5 18

C6

Viktigt! Eftersom skrivbordet skapar en hävstångseffekt kan hela hyllan tippa om t ex ett barn skulle klättra upp på skivan. För 
att undvika olyckor ska därför möbeln förankras i väggen. Ramen för skrivbordsmodulen har två väggfästen (se pilarna). Gör 
märken på väggen med penna när hyllan står på rätt plats. Flytta hyllan tillfälligt åt sidan, borra hål i väggen och montera lämplig 
plugg/expander (medföljer ej) innan hyllan ställs tillbaka och skruvas fast. Detta moment är betydligt enklare att göra nu, innan 
resten av hyllan byggs ihop.

Placera möbeln på den plats den ska stå. Beräkna plats för eventuella sidosektioner, lägg till minst 100 mm utöver sektionernas 
bredd. Mät in den i våg med ett vattenpass och justera i höjdled med fötterna. Ett tips är att skruva ut alla fötter några varv innan 
man ställer den på plats för att ha justermån uppåt och nedåt.



C7 19

C8

Ställ skrivbordsmodulen på plats. Passa in den så de två styrstiften matchar hålen i modulens undersida. Tips: Lossa ett par 
varv på de sex skruvarna till ramen och håll isär gavlarna lite vid monteringen av modulen för att undvika skrapmärken. Efterdra 
skruvarna till ramen när modulen är på plats.

X 2

Sätt i styrstift och montera de tre ramarna för hyllplanen ovanför skrivbordet. 

X 18X 12



C9 20

C10

Lägg hyllplanen på plats. Passa in dem mot styrstiften i ramarna.

Fortsätt med nästa sektion. Sätt i styrstift och montera den understa ramen och en ändgavel.

X 6X 4



C11 21

C12

Kontrollera med ett vattenpass att sektionen är i våg och justera fötterna vid behov.

Lossa något varv på skruvarna till den vänstra gaveln. Ställ därefter lådmodulen på plats och passa in den mot styrstiften. 
Håll ut vänster gavel lite vid monteringen för att undvika skrapmärken. Efterdra skruvarna till ramen när modulen är på plats.

X 2



C13 22

C14

Sätt i styrstift och montera en ram ovanpå lådmodulen.

X 6X 4

Sätt tray-hyllan på plats och passa in den mot styrstiften.



C15 23

C16

Montera de fyra ramarna för hyllplanen.

X 24X 16

Lägg hyllplanen på plats. Passa in dem mot styrstiften i ramarna.



C17 24

C18

Nu ska den tredje sektionen byggas. Börja med understa ramen och en ändgavel.

X 6X 4

Kontrollera med ett vattenpass att sektionen är i våg och justera fötterna vid behov.



C19 25

C20

Lossa något varv på skruvarna till ändgaveln. Ställ därefter skåpmodulen på plats och passa in den mot styrstiften. 
Håll ut höger gavel lite vid monteringen för att undvika skrapmärken. Efterdra skruvarna till ramen när modulen är på plats.

X 2

Sätt i styrstift och montera en ram ovanpå skåpmodulen.

X 6X 4



C21 26

C22

Sätt tray-hyllan på plats och passa in den mot styrstiften.

Montera de fyra ramarna för hyllplanen.

X 24X 16



C23 27

Lägg hyllplanen på plats. Passa in dem mot styrstiften i ramarna.



Möbeln består av 2 st ändgavlar 2100 för hallhylla med hängare, 1 st öppen modul 840, 1 st lådmodul 840, 1 st tray 840, samt 
1 st hängare med hyllplan 840. 3 st ramar 840 medföljer moduler/tray-hylla. Tippskydd för förankring i vägg medföljer ändgavlarna.

D

D1

28HÖG HYLLA MED HÄNGARE

X 6X 4

Med de höga gavlarna är det smidigast att börja montera första ramen med gavlarna liggande. Sätt i styrstiften, knacka ner 
dem med en hammare om det krävs, och montera ramen i det nedersta läget. Därefter kan gavlarna resas upp.



D2 29

D3

Lossa något varv på skruvarna i den understa ramen. Ställ därefter den öppna modulen på plats och passa in den mot styrstiften.
Håll ut gavlarna lite vid monteringen för att undvika skrapmärken. Eftersom det ska vara en modul till ovanpå denna, vänta med att 
dra åt skruvarna i den understa ramen.

Placera möbeln på den plats den ska stå. Mät in den i våg med ett vattenpass och justera i höjdled med fötterna. Ett tips är att 
skruva ut alla fötter några varv innan man ställer den på plats för att ha justermån uppåt och nedåt.

X 2



D4 30

D5

Ställ nu lådmodulen på plats och passa in den mot styrstiften. Håll isär gavlarna lite vid monteringen.

Montera en ram ovanpå den öppna modulen. Dra skruvarna tills det tar stopp, lossa dem därefter igen ett par varv.

X 2

X 6X 4



D6 31

D7

Montera en ram ovanpå lådmodulen. Dra sedan åt skruvarna i ramen under den nedersta modulen.

X 6X 4

Sätt tray-hyllan på plats. Passa in den mot styrstiften.



D8 32

D9

Montera ramen med hängaren enligt bilden.

X 6X 4

Lägg översta hyllplanet på plats.



D10 33

Viktigt! En utdragen låda skapar en hävstångseffekt som kan få hela hyllan att tippa om t ex ett barn skulle klättra upp på lådan. 
För att undvika olyckor ska därför möbeln förankras i väggen. De medföljande tippskydden kan förslagsvis placeras enligt bilden.
Se till att välja skruv/plugg (medföljer ej) som är avsett för väggens material och att den sitter ordentligt fast efter montering.


