
INSTRUKCJA MONTAŻUINSTRUKCJA MONTAŻU
Szafki dolnej narożnik prosty DNPSzafki dolnej narożnik prosty DNP

Szanowny Kliencie!
Przed przystąpieniem do montażu proszę sprawdzić zawartość przesyłki pod względem poprawności z 
zamówieniem.

1. W skład korpusu wchodzą:
● dwa boki
● wieniec dolny
● dwa trawersy górne
● blenda
● plecy z płyty HDF
● półki – jeżeli występują w wybranym korpusie

2. Wieńce/trawersy korpusów oraz blenda uzbrojone są w kołki, mimośrody oraz trzpienie.

Wieniec dolny szafek stojących  Blendy korpusowe

trawersy górne szafek stojących

Przód szafki

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

4. Do blendy należy dopasować listwę i połączyć elementy mimośrodami przez ich dokręcenie 

5. Do boku, do którego dochodzi blenda, dopasować wieniec dolny, a następnie dołączyć blendę i 
dokręcić ją mimośrodami
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6. Lekko unieść górną część blendy i dołączyć trawers przedni. Blendę z dokręconym trawersem osadzić 
w otworach boku szafki i dokręcić mimośrody w trawersie i wieńcu dolnym. 
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Dodać trawers tylny, plecy oraz drugi bok.

7. Dokręcić mimośrody o 180°.

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

lub
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UWAGA! Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie będą uwzględniane w razie reklamacji.

9. Do tak przygotowanego korpusu należy przykręcić blendę frontową wraz z podkładem wkrętami 
3,5x30mm.

Blenda frontowaPodkład pod blendą

Wkręty dł. 30mm

Blendę frontową przykładamy w odległości 2mm od linii prostopadłej blendy

Półkę włożyć od góry przed zamontowaniem blatu.
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