
Så monteras Apponwall 

 

Spika fast apponwall med öppen hand så minskar risken för slag på fingrarna. 
Baskroken är platt och därför träffar hammarslagen enbart spikarna. 

 

FÄST ETT OBJEKT MED HÅL (som egentligen skulle skruvas fast i borrade hål i väggen): 
1. Markera var hålet skulle ha borrats med en prick på väggen. 
2. Spika fast en baskrok. Se pricken i stora hålet i mitten. 
3. Vrid fast en applikator med pinne. Håll den på mitten och vrid åt valfritt håll tills den klickar fast. 
Passar både höger- och vänsterhänta. 
4. Nu är pinnen mitt framför pricken och objektet kan fästas på pinnen. 
5. Stoppet hindrar objektet från att lossna. 

 

FÄST ETT OBJEKT MED NYCKELHÅLSFÄSTE (som egentligen hängs på en skruv som sticker ut ur 
väggen): 
1. Markera var hålet skulle ha borrats med en prick på väggen. 
2. Spika fast en baskrok. Se pricken i stora hålet i mitten. 
3. Vrid fast en applikator med knopp. Håll den på mitten och vrid åt valfritt håll tills den klickar fast. 
Passar både höger- och vänsterhänta. 
4. Nu är knoppen mitt framför pricken och objektet kan hängas på knoppen. 



 

Kroken pekar uppåt och gör det enkelt att hänga tavlor och dylikt som hängs tråd eller liten hängare 
typ triangel. 

 

Montera rakt genom att rita ett kryss på väggen och se krysset i stora hålet i mitten och hacken i 
sidorna och längst ned. 

Baskroken kan spikas i alla riktningar. 

 

Applikatorn med pinne används till föremål med hål som brukar skruvas fast i väggen. Med apponwall 
kan dessa föremål istället träs fast på en eller flera pinnar och låses med hästskoformade stopp. 



 

Applikatorn med knopp används till föremål med nyckelhålsfäste som brukar hängas fast på en skruv 
som sticker ut lite ur väggen. Med apponwall kan dessa föremål istället hängas på knoppen. 

 

Montering: 
Håll applikatorn vågrätt mitt på baskrokens rundel. Vrid den åt valfritt håll till vertikal riktning tills den 
klickar fast i baskroken. Applikatorns mitt hamnar mitt framför baskrokens stora hål.  
Passar både höger- och vänsterhänta. 

 

Applikatorn sitter fast i alla riktningar. Bra om den ska sitta bakom ett snett föremål. 



 

Baskrok och applikator är tillsammans 7 mm höga. Om föremålet måste monteras rakt kan två 
möbeltassar (7 mm) sättas fast bakpå föremålet. 

 

Ta bort applikatorn genom att vrida den till horisontalt läge. Är det trögt med fingrarna kan en 
plattskruvmejsel användas genom att trycka applikatorn till höger eller vänster i spåren både uppe och 
nere. 

 

Ta bort baskroken från väggen genom att trycka in en platt skruvmejsel i ursparningarna under 
baskroken och bryta loss den ur väggen. Skydda väggen med en bit kartong 


