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SIKRING - SELVSKADE, VOLD OG SELVMORDSFORSØG

The shower shelf is designed for keeping hygiene 
products. Its construction and materials prevents 
and obstructs persons committing suicidal actions or 
selfharm. Therefore, it is important that the following 
mounting instructions are followed.

• The shower shelf bracket must be fitted with 2 pcs 
carbon-rigid flat-bottomed safety screw. The screw 
head diameter should be between 9.5 and 10 mm 
to fit the recess.

• The screw diameter should not exceed 5 mm, 
which is the size of the holes in the bracket. The 
distance between the holes is 40 mm.

• Check that the screws are tightened to bottom of 
the recess on the bracket.

• Assembly must be such that the clamp closes 
tight to the surface to which it is mounted. Une-
ven surfaces shall therefore avoided. Check after 
assembly that no objects, cables or strings can be 
brought in between wall and mount. If so, then the 
bracket is not properly mounted.

• Note that the bracket is to be fitted with the short 
the part of the clip at the top. See also instructions 
on the back of the bracket.

• The shower shelf should not be mounted on the 
same horsiontal line as other supporting items; 
eg cabinets, sinks, shelves etc, with less than one 
distance of at least 30 cm. 
- See example 1

• When mounting two or more shower shelves on the 
same wall, follow the instructions in example 2, 3 
and 4. When two shelves are placed on the same 
wall they should be mounted with a vertical or diag-
onal line of at least 30 cm between each other.

• Two shower shelves should not be mounted on the 
same horizontal line. 
- See example 4

The assembly instructions must be followed to achieve the test 
results made by SP, Sweden’s Technical Research Institute. 

MOUNTING DESCRIPTION 
JT-210: SHOWER SHELF Monteringsanvisning Duschhylla

Monteringsanvisningen skall följas för att uppnå testresultaten som utförts av SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. 
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• Duschhyllans fäste skall monteras med 2 st 

Skruvhuvudets diameter skall vara mellan 9,5 
och 10 mm för att passa försänkningen. 

• Skruvens diameter skall inte överstiga 5 mm, 
vilket är storleken på hålen i fästet. 
C-C mellan hålen är 40 mm.

• Kontrollera att skruvarna är åtdragna mot 
botten av försänkningen på fästet. 

• Montering skall ske så att fästet sluter tätt mot 
den yta den monteras mot. Ojämna ytor skall 
därför undvikas. Kontrollera efter montering 
att inga föremål, kabel eller snöre går att föra 
in mellan vägg och fäste. Om så är fallet, så är 
fästet ej korrekt monterat.

• Notera att fästet skall monteras med den korta 
delen av klämman överst. Se även anvisning på 
fästets baksida.

• Duschhyllan skall inte monteras på samma 
horsiontella linje som andra stödjande föremål; 
tex skåp, handfat, hyllor etc, med mindre än ett 
avstånd på minst 30 cm.   
-Se exempel 1

samma vägg, följ anvisningarna i exempel 2, 3 
och 4. När två hyllor plaseras på samma vägg 
skall de monteras med en vertikal eller diagonal 
linje på minst 30 cm mellan varandra. 

• Två duschhyllor skall inte monteras på samma 
horisontella linje. 
-Se exempel 4

Duschhyllan är designad för hålla hygien-
produkter. Dess konstruktion och material 
förhindrar och försvårar för personer att begå 
suicidala handlingar eller skada sig själv och 
andra, därför är det viktigt att följande 
monterringsanvisning följs. 

2. Correct placement of two shower shelves

1. Correct placement of shower shelf

M
in

 3
0 

cm

Min 30 cm

4. Wrong placement of two shower shelves

M
in

 3
0 

cm
Min 

30
 cm

Min 30 cm

M
in

 3
0 

cm
Min 

30
 cm

3. Correct placement of two shower shelves
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