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Allt-i-ett väggorganiserare
Universell
väggorganiserare för
stjärnkockar som är på
gång

Allt-i-ett
väggorganiserare

En välstädad och stylad
miljö i ditt kök!

1

Inledning

En matlagningskväll med vänner är snart på gång. Men det är omöjligt att hitta
morsans Tiramisu-recept. Din inköpslista går inte att läsa för alla kaffefläckar
och basilikan är vissen. På så sätt blir det inget med det ljuva livet. Med
väggorganiseraren är det slut med kaoset i köket. Använd den som skrivbar
tavla med upphängningskrokar, förvaringsyta och integrerad pin-vägg ger den
plats åt en massa prylar och du får ordning och reda på väggen. En universell
väggorganiserare för stjärnkockar som är på gång!
Elverktyg som krävs:
> Sladdlös borrhammare Uneo Maxx
> Batteridriven limpistol GluePen
Hjälpmedel:
> Pensel
> Trälim
Utförlig materiallista:
St.

Namn

Längd

Bredd

Tjocklek

1

MDF-skiva

60 cm

90 cm

1,9 cm

1

Limträ i bok

60 cm

18 cm

1,9 cm

1

Korkplatta

60 cm

30 cm

Schellack svart
3

Krokar med passande
skruvar

2

Träplugg

3

Träskruvar

8 mm
55 mm

4 mm

Material
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4

Väggplugg med
passande skruvar (om
möjligt svarta skruvar, de
ser snyggare ut)

1

Blomkruka för örter

2

Förberedelser

3

Borra hål

4

Måla väggboarden

5

Montera förvaringsbrädan

6

Limma på korkytan

8 mm

Låt de skära till MDF-plattan och limträet till rätt storlek på byggmarknaden.
Rita upp på MDF-plattan där förvaringsbrädan skall fästas. För att även
den kompletta inköpslistan skall få plats på tavlan lämnar du tillräckligt med
utrymme upptills! Markera tre borrhål på den uppritade linjen. Två av dem 5 cm
från kanten och ett i mitten. Gör två markeringar i mitten mellan de uppritade
borrhålen för träpluggarna. Dessa markeringar överför du sedan till limträet
för pluggarna. Varning: Slarva inte. I annat fall passar ihopkopplingspluggarna
inte! För att märkningen för träskruvarna även skall synas på baksidan borrar
du med ett så tunt borr som möjligt (t. ex. 1-2 mm) igenom för skruvarna på
MDF-plattan.
Borra nu hålen för båda träpluggar i MDF-plattan och limträet till exempel
med den trådlösa borrhammaren Uneo Maxx från Bosch. Varning:Sätt på
slagstoppet! Borrets diameter skall vara ca. 1-2 mm mindre än pluggens.
Viktigt är att du inte borrar igenom plattan och att pluggen sitter rätt. Tips:
Markera cirka hälften av pluggens längd (i detta fall 4,0-4,5 mm) på borret med
en tejp och borra sedan till denna markering.
Basilika, persilja & Co. är godast om man skördar dem färskt från den egna
kryddträdgården. Och även den har sin fasta plats på vägg-organiseraren.
Med en passande hålsågspåsats sågar du upp hålet för en kryddkruka i
förvaringsbrädan.
Innan den färdiga förvaringsbrädan är förbunden med väggboarden penslar du
vägg-boarden med schellack. Låt torka ordentligt.
Stick in träpluggarna med litet lim i de förborrade hålen i förvaringsbrädan.
Applicera också litet lim på kanten och stick sedan in allt i de tillhörande
plugghålen på vägg-boarden. Fixera sedan även brädan från baksidan av
vägg-boarden med ytterligare tre träskruvar. För att underlätta orienteringen
finns nu de små borrhålen från steg 1. I väggbrädans nedre del skruvar du
sedan i två väggkrokar för diskhanduk, förkläde och inköpsväska.
Limma nu på korkytan för pin-väggen med en varmluftspistol, till exempel
GluePen från Bosch på väggbrädan och fäst den färdiga vägg-organiseraren
med pluggar och skruvar i väggen. Varpå köket är förstklassigt organiserat!

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Och precis som på en fin restaurang drar du inte bara in pluspoäng med den
delikata Tiramisun, utan även med den välstädade och stylade miljön!
Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du
använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.

