
Regler og tips 
for bygging av 
Ope-løsninger

Byggeguide



• La komponentene oppnå 
romtemperatur før du starter

• Sørg for at du har god plass 
til å bygge på.

• Ta deg tid til å forstå 
systemet og hva du skal 
bygge.

• Se over og sorter delene på 
forhånd.

• Beskytt delene mot harde 
og skarpe gjenstander.

• Ta ekstra god tid ved 
montering av skapmodul og 
topp/bakplater.

• Ta det rolig - bruk aldri makt.

• Bruk vedlagte åpner for å 
demontere.

• Ikke vær redd for å gjøre 
feil. Det er alltid mulig å ta 
delene fra hverandre.

Ope-systemet
3-er brakett

Brukes rundt bakveggen i et 
hyllerom, der tre flater møtes. 

Skapmodul

Bygges inn i systemet. Husk 
å bestemme hvilken vei 
døren skal åpnes.

Ytterplate

Brukes på alle vegger som 
vender utover.

Selvklebende bein

Limes i alle hjørner av 
ytterplater eller skap mot 
gulv. Limes i romtemperatur.

Åpner

Brukes ved demontering 
av systemet eller ved 
korrigering. Fest den på en 
plate når systemet er montert

2-er brakett

Brukes rundt åpningen i et 
hyllerom, der to flater møtes.

Dekkplugger

Monteres på ubrukte 
innfestingspunkt. Obs to 
typer - pass på treretningen.

Innerplate

Brukes til alle innvendige 
vegger.

Planlegg litt før du 
starter byggingen. 
Her er våre råd



Grunnregler for montering av Ope

Tips for en god monteringsopplevelse

• Formonter braketter i de vertikale platene/flatene

• Bygg lagvis fra bunn. Horisontalte plater/vertikale plater

• Sjekk at låsen er ulåst hvis delene ikke går sammen

• Sjekk låsene før du legger på horisontale plater

• Juster posisjonen slik at alle brakettene kan gli inn samtidig

• Du kan hjelpe låsen fri ved å trykke lett på hendelen

1. Ta det rolig - bruk aldri makt

En lett hånd sikrer at delene lever lenge og lar seg montere 
uten anstrengelser. Sitter noe fast - forsøk å presse lett 
sammen eller beveg på delene, og prøv igjen.

3. Kontakt mellom brakett og plate

For at møbelet ditt skal se bra ut vare lenge, er det viktig 
at brakettene blir montert presist. Sørg for at det er 
kontakt mellom braketten og platen før du låser fast.

2. Knotten mot midten

2-er brakettene er merket slik at du alltid kan vite om de 
står rett vei. Den lille markeringen på ene siden skal alltid 
peke mot midten av platen, aldri mot hjørnet.



Løsning 1:

Løsning 2:

Løsning 3:

Løsning 4:

Fire eksempler på Ope-løsninger
Velg ett, eller design ditt eget.





Slik bygger du din
Ope-løsning
steg for steg

1. Klart til å sette i gang. Sorter delene og sett av 
plass til å bygge.

8. Lås brakettene når begge står helt nedi hullene.7. Du kan justere ved å dra litt i den ene braketten 
dersom begge ikke treffer presis med en gang.

4. Fest braketter i den første ytterplaten i det første 
laget med vertikale plater.

Tips for enklere 
bygging:

Sjekk låsen dersom du ikke får 
braketten helt nedi hullet



9. Pass på at brakettene peker i hver sin retning på 
to parallelle sider av platen.

5. Sjekk at det er kontkakt mellom brakett og plate 
før du låser med hendelen.

3. Legg ut bunnplatene med noen cm mellom dem.2. Lim selvklebende bein i hjørnene på det antall 
ytterplater du trenger til bunnen i ditt oppsett.

6. Start med montering av den første vertikale 
platen. 

Noe som ikke 

stemmer?

Brakettene 
kan monteres feil vei.

Sjekk retningen før du låser



Tips for enklere 
bygging:

Pass på at markeringene på siden av 
braketten peker mot midten av platen

Tips for enklere 
bygging:

Sjekk låsene før du setter på 
innerplaten som grenser til neste rom

16. Se for deg at 2-er braketter skal være rundt 
åpningen i hyllerommet og 3-er braketter rundt 
bakveggen. 

14. Trekk platene du nettopp monterte over den 
forrige bunnplaten, og monter fast.

13. Monter alltid først i den umonterte bunnplaten, 
slik at det er enkelt å flytte den i neste trinn.

10. Monter braketter i den første innerplaten. Pass 
på at de peker samme vei.



Tips for enklere 
bygging:

Armene på 3-er braketten skal peke 
til hver sin side

17. Monter innerplaten på de fire festene fra 3-er 
brakettene.

15. Når du skal bygge i vinkel må 2-er og 3-er 
brakett kombineres for å lage et hjørne.

12. Lås med hendlene på begge sider av platen.11. Sjekk at brakettene ligger helt inntil platen før 
du låser dem fast.

18. Monter braketter på bunnplaten når du bygger 
i vinkel. Før brakettene helt inn i hullene på den 
vertikale platen og lås fra begge sider.



Noe som ikke 

stemmer?

Bruk åpneren
når du gjør endringer.

Trekk hendelen ut med haken

Tips for enklere 
bygging:

Pass på at alle brakettene har entret 
hullet før du presser platen helt ned

Tips for enklere 
bygging:

Posisjonér brakettene som er ”låst” av 
andre plater først - her de to nederste

24. Lås fast topplaten - pass på at det er kontakt 
mellom alle braketter og platen

22. Start neste lag ved å legg ut innerplater på de 
formonterte brakettene. Sjekk låsene først.

19. Sett på de øverste brakettene i innerplaten slik 
at de stemmer med planlagt åpning og bakvegg.



Tips for enklere 
bygging:

Sjekk at låsene er i ulåst posisjon før 
du monterer neste lag

26. Press hele platen ned mens du låser 
brakettene så er du sikker på at de sitter godt.

25. Når du starter neste lag er det lurt å fortsette å 
formontere braketter i de vertikale platene

23. Monter topplaten på samme måten som 
bakplaten. Juster forsiktig om den ikke glir rett på.

21. Ta den tiden du trenger for å få alle fire hjørner i 
posisjon.

20. Etter at ytterplaten som danner enden er 
montert kan du sette på bakplaten.



Noe som ikke 

stemmer?

34. Monter den siste topplaten og juster posisjonen 
slik at alle brakettene kan gli inn samtidig.

33. Det øverste rommet kan være uten bakvegg, 
ettersom det ikke skal bære en rad til. Vær forsiktig 
med å plassere skjøre ting oppå et slikt åpent rom.

30. Hvis en brakett står fast kan du løfte ørlite på 
skapet i det hjørnet og la den klikke over i ulåst 
posisjon. Hjelp evt. til med fingeren

28. Plasser skapmodulen mest mulig presis oppå 
brakettene.

27. Planlegg nøye hvor skapet skal stå. Monter 
braketter på de vertikale sidene av skapet

Press forsiktig
med en spiss gjenstand

dersom låsen har kilt seg fast



Tips for enklere 
bygging:

Du kan hjelpe låsen fri ved å trykke 
lett på hendelen som vist på bildet.

36. Gratulerer! Du har nettopp bygget ditt eget 
designmøbel. Velkommen til Ope-familien.

35. Monter dekkplugger i ubrukte festepunkt på 
skapet. Pass på treretningen. Dersom de sitter løst 
kan en liten gummistrikk rundt festepluggen hjelpe

32. Bakvegger er viktige for å stive av rommene. 
Det bør alltid være en bakvegg eller en skapmodul 
for hver høyde det skal bygges videre på

31. Fortsett å montere braketter i de vertikale 
platene, og sjekk låsene mellom lagene

29. Det er mange låser som møtes samtidig, så det 
vil nok være nødvendig å gjøre justeringer. Dette 
synes vi og at kan være litt vanskelig



Avansert bygging 
i vinkel med flere 
høyder

4. Lås brakettene fast først når alle står helt nedi 
hullene. Press platene ned mens du låser - ikke 
glem å låse fra begge sider.

3. Det er mange låser som skal treffe samtidig, så 
det er lurt å sjekke dem først

Med andre og mer komplekse strukturer kan det 
være flere vertikale plater som må formonteres 
sammen på denne måten.

1. Sett sammen to innerplater i vinkel ved hjelp av 
3-er braketter og 2-er braketter.

2. Monter deretter resten av brakettene på de to 
platene.



Ope og deg

Filosofien bak Ope

Du kan kontakte Ope mange ulike steder. Du treffer oss der du 
er, om det er i butikken der du kjøpte din Ope Select, på våre 
nettsider eller i sosiale medier.

Ope er bygget på en visjon om
å gi alle mulighet til å skape 
gode rom

Vi tror at omgivelsene våre former oss som 
mennesker. Heldigvis kan vi mennesker skape 
omgivelser som gir en positiv effekt på livene 
våre. Ope gir deg mulighet til å skape dine egne 
omgivelser og gjennom dem legge til rette for 
økt livskvalitet.

Ope er enkle byggeklosser som kan kombineres til løsninger som er skreddersydd til dine funksjonelle 
og estetiske behov og tilpasset dine rom. Ope er et dynamisk møbel som gir alle muligheten til å 
designe et helt unikt interiør. Når møbelet er bygget, kan det enkelt bygges om, deles opp eller 
bygges på.

Møbelsystemet egner seg for alt fra enkel oppbevaring eller sitteplasser til store skulpturelle system 
montert på vegg, eller til romdeler mellom to soner i stuen. 

Opes patenterte monteringsteknologi gjør det mulig å montere ethvert system uten bruk av verktøy. 
Med kun hendene og Ope sine byggeklosser kan du bygge din egen visjon om ditt hjem og din stil. 

Hvis du følger oss på Facebook får du alltid med deg 
det siste som har skjedd i Ope-universet. Del gjerne 
dine løsninger med oss. Bruk QR-koden, eller:

www.facebook.com/opehome

Følg oss også på Instagram, for inspirerende bilder og 
tips om bruk av din Ope-løsning:

www.instagram.com/opehome

På nettsiden vår vil du finne mer informasjon om 
produktet, forhandlerne og link til vår nyhetsside der 
det dukker opp mye nyttig informasjon om Ope:

www.opehome.com

Svar på spørsmål og teknisk hjelp kan du få om du 
sender oss en epost. Vi besvarer alle henvendelser:

kundeservice@opehome.com

”Like” Ope på facebook 
under boligmessen, og 
bli med i trekningen av en 
Ope 1-Rom hylle

Lik oss og vinn en hylle!
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Symboler:

Målene viser total bredde og total høyde inklusiv limte bein
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