
 
 

 
Bärskena Komplett. 

 
En bärskena för alla undertak i samma påse. 

 
 
Genom att lagerhålla MST 600 samt MST 1200 kan Ni leverera upphängningslösning för alla 
slags undertak såsom, synligt bärverk, halvt dolt bärverk, trä, plåt, gips, betong etc. 
 
Fler fördelar med MST 600 samt MST 1200 är att Ni har minskat Era artiklar och där två 
produkter kan säljas som ett flertal produkter, detta skapar lättare inköp samt ökad omsättning 
av lagervara. 
 
MST 600 samt MST 1200 levereras skyddade i påse 
som par med 4 st skruv & plugg i påse. 
Bärskenan levereras med monterade ändavslut samt 
täckplugg för skruvhåll för att bärskenan skall bli 
”osynlig”.  
Genom en enkel installation med vridclips kommer 
bärsken dikt undertak, där ingen skuggbildning 
framkommer. Tack vare att bärskenan kommer dikt 
undertak gör det att bärskenan knappt blir synlig, dock 
med sina goda funktioner kvar. 
 
Vid installation på synligt bärverk (24 mm) installeras 
bärskenan enklast genom att vrida på vridclipset på T-
profilen en sida i taget. 
 
Vid installation på halvt dolt bärverk (24 mm) installeras 
bärskenan enklast genom att skruva ut vridclipsen ca 
10 mm från bärskenan. 
 
Vid installation på trä, plåt, gips, betong etc. undertak 
installeras bärskenan enklast genom att skruva ut 
vridclipsen från bärskenan, ta bort täckpluggen från 
skruvhålen. Borra 5,5 mm hål i undertaket slå i 
medföljande plast plugg. Skruva fast bärskenan med 
medföljande skruv. Glöm inte att montera på 
täckpluggen på skruvhålen för en ”osynligare” 
installation. 
När bärskenan är monterad på T-profilen är det bara 
ett litet enkelt lyfta i varje ända på bärskenan och flytta 
den till önskad position. 
 
Denna lösning kan belastas upp till 30 kg per par. 
 
 
Artikel nummer MST 600 E-nummer. 79 041 80. För undertak 600 mm. 
Artikel nummer MST 1200 E-nummer. 79 041 81. För undertak 1200 mm. 
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