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RB-1050 Mått Passar�6-8mm�glas
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Krom (CR)

Guld/Mässing (GD)

Svart Matt (BM)

1000mm

Stödarm
Rejäl stödarm, med ställbar vinkel vid både vägg och glas. 
Ovanpåliggande design med 2st klämskruvar runt glaset. 
Rejält fyrkantsrör som kapas till önskad längd. Finns i krom, 
Svart matt och Guld / Blank Mässing. Standardlängd 
1000mm. Finns även i 1500mm (endast krom)

1500mm

1000mm

1000mm

Justerbar vinkel ger fler monteringsalternativ

Tillval (T-koppling)

Justering i stödarmen ger fler monteringsmöjligheter T-koppling kan sammankoppla flera stödarmar

Vinkla stödarmen
(Vid glaset och/eller vid väggen)

0-360°

0-180°

xº 22 15,5

5050
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Stödarm-�Kapa�rätt�längd

a. Skruva loss ändar på stödarm

b. Mät längd. Vägg och 
glasfäste har 10-18 mm 
justermån

c. Kapa önskad längd 
(använd metalsåg eller 
vinkelslip)

d. Montera ihop, dra åt 
med insexnyckel
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Montera stödarm
α. Mät på väggen (stödarmens position)
β. Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast 
väggdelen på väggen.
γ. Montera ihop väggdel med stödarm och fäst i 
glaset med skruvar.
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Montera Stödarm
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Montera�T-koppling�för�stödarm

a. Skruva loss ändar på stödarm

b. Mät längd. Vägg och 
glasfäste har 10-18 mm 
justermån

c. Kapa önskad längd 
(använd metalsåg eller 
vinkelslip)

d. Montera ihop, skruva fast med insexnyckel
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10-18 mm 10-18 mm
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Montera stödarm
α. Mät på väggen (stödarmens position)
β. Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast 
väggdelen på väggen.
γ. Montera ihop väggdel med stödarm och fäst i 
glaset med skruvar.
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Montera Stödarm med t-koppling

Användning
· Häng ej i stödarmen och undvik tunga vikter i stödarmen. Kontrollera a� väggfästen är säkert förankrade i väggen.

· Rengör med delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Använd inte produkten om skador på delar uppstå� (förändring eller slitage på färg 

eller ytskikt påverkar inte användningen). 

·  Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada 

kromade och behandlade ytor.
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