INSTRUKCJA MONTAŻU
Szanowny Kliencie!
Przed przystąpieniem do montażu proszę sprawdzić zawartość przesyłki pod względem poprawności z zamówieniem.
Do zestawu nie dołączono śrub i kołków mocujących listwy do ściany. Ze względu na różne rodzaje ścian należy
dobrać właściwe śruby mocujące.
UWAGA!!! W przesyłce znajdują się drobne elementy do montażu. Okucia trzymać z dala od dzieci.

Akcesoria montażowe
Mimośród bez kołnierza

Stosowany do sztywnego, rozłącznego i bezklejowego łączenia ze sobą pod kątem prostym boku i
wieńca szafki. Mimośród bez kołnierza stosuje się w miejscach niewidocznych, np. w szafkach stojących.

Mimośród z kołnierzem

Stosowany do sztywnego, rozłącznego i bezklejowego łączenia ze sobą pod kątem prostym boku i
wieńca szafki. Mimośród z kołnierzem stosuje się w miejscach widocznych, np. w szafkach wiszących.

Trzpień mimośrodowy

Innowacyjny system Quickfit (elementy osadzane są ręcznie, bez użycia narzędzi) pozwala na szybki i
prosty montaż. Obrót mimośrodu o 180⁰ powoduje stałe i mocne połączenie z trzpieniem.

Wkręt 3,5x16mm

Wkręty o długości 16mm z łbem typu Pozidriv służą do łączenia takich elementów jak zawiasy, dna
szuflad, nóżki itp.

Wkręt 2,5x25mm

Wkręty o długości 25mm i średnicy 2,5mm służą do przykręcenia (przybijania) pleców szafek z płyty HDF.
Wykorzystanie wkrętów zamiast gwoździ pozwala w razie konieczności na łatwy demontaż pleców.

Wkręt EURO 6,3x13mm

Wkręty EURO stosuje się do montażu prowadnic szuflad, koszy i cargo.

Kołek montażowy drewniany Ø 8mm

Drewniane kołki wzmacniają i usztywniają połączenia elementów szafek.

Regulowane nóżki Hafele

o wysokości 150mm (-20/+20) z możliwością docięcia i łatwym montażem, trzpień nóżki blokowany
przez dobicie klina, klipy do montażu listwy cokołowej.

Zawieszki Hettich

do szafek wiszących o dużym zakres regulacji w pionie 14mm, w poziomie 3mm i na głębokość 15mm.
Zawieszki wbijane są w przygotowane otwory w bokach szafek. Szafki wieszane są na listwach
mocowanych do ściany.

Potrzebne narzędzia
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1. W skład korpusu wchodzą:
●
dwa boki
●
wieniec dolny
●
wieniec górny w szafkach wiszących lub dwa trawersy w korpusach szafek dolnych
●
plecy z płyty HDF
●
półki – jeżeli występują w wybranym korpusie
2. Wieńce/trawersy korpusów uzbrojone są w kołki, mimośrody oraz trzpienie.

Wieniec dolny szafek wiszących

Wieniec dolny szafek stojących

trawersy górne szafek stojących

Wieniec górny szafek wiszących

Uwaga! Elementy do montażu ułożyć na czystej i równej powierzchni, aby uniknąć ich uszkodzenia.

3. Trzpień nóżki należy umieścić w przygotowanym otworze i zablokować poprzez dobicie klina.
Dodatkowo zaleca się przykręcenie trzpieni wkrętami 3,5x16mm

Przód szafki

Przód szafki

W przypadku szafek dolnych i szaf gospodarczych, które są ustawione na początku bądź też na końcu ciągu zabudowy konieczne jest
przesunięcie nóżek o 20mm w celu poprawnego zamontowania cokołu (nie dotyczy to mebli, których bok znajduje się przy ścianie). W tym
celu należy z części górnej gniazda usunąć trzpień i przykręcić nóżkę wkrętami 3,5x16mm.
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4. W boki korpusów wiszących należy wbić zawieszki w odpowiednie otwory. Zawieszki oznaczone są – „L” – lewa i „R” - prawa.

5. Boki, wieńce/trawersy i plecy połączyć ze sobą
mimośrody w szafkach wiszących oraz trawersy w szafkach stojących powinny znajdować się wewnątrz szafki.

6. Dokręcić mimośrody o 180°.

7. Plecy korpusu należy przybić po uprzednim ustawieniu kąta prostego pomiędzy elementami – przekątne z tyłu korpusu powinny
być równej długości.

U WAG A ! Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie będą uwzględniane w razie reklamacji.
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Zasady użytkowania i konserwacji mebli

Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie
poniższych zasad:
●

Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

●

Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni.

●

Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników
atmosferycznych. Wskazane jest, aby warunki klimatyczne w pomieszczeniu były następujące:
□
□

●

●

Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu trwałej siły, która może powodować odkształcenia (np. opieranie ciężkich
przedmiotów, osadzanie mocowań rozporowych pomiędzy meblem a ścianą, obciążanie drzwiczek, nadmierne obciążanie
szuflad).
Należy unikać przeciążania szuflad, opierania się o nie zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej, gdyż może mieć to wpływ
na trwałość zastosowanych systemów prowadnic. Nośność poszczególnych systemów prowadnic szuflad:
□
□

●

●

●

●

●

●

temperatura powietrza powinna wynosić od 10 do 30ºC,
wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40 do 70%

system BLUM METABOX – 15kg
system BLUM TANDEMBOX – 30kg

Elementy mebli nie mogą być poddawane działaniu środków chemicznych, w tym chemicznych środków czyszczących
nieprzeznaczonych do pielęgnacji mebli.
Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek powierzchnia mebla poddawana była długotrwałemu działaniu płynów (np. woda,
herbata, alkohol), w szczególności łączenia blatów i innych elementów zabudowy, ponieważ może to doprowadzić do
uszkodzenia powierzchni. Elementy zabezpieczone przez producenta środkami wodoodpornymi nie gwarantują całkowitego
zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, zmniejszają jedynie prawdopodobieństwo uszkodzeń.
Należy unikać otwierania zmywarki w trakcie trwania oraz tuż po zakończeniu programu zmywania (zmywarka powinna być
opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu), gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat
(puchnięcie blatu, odchodzenie krawędzi).
Do czyszczenia i konserwacji frontów należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów
przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich wykonane są fronty. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie
jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli. Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić
powierzchnię.
Fronty meblowe wykonane z PCV oraz akrylu dostarczane są zawsze z folią ochronną, która chroni powierzchnię przed
uszkodzeniem w transporcie oraz w trakcie prac montażowych. Należy pamiętać, iż po ściągnięciu folii ochronnej fronty
podlegają procesowi utwardzania, który trwa do 7 dni.
Zwracamy uwagę, iż konstrukcje mebli posiadają ostre krawędzie. Stąd też, wskazane jest zachowanie ostrożności przy ich
użytkowaniu.
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