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Rozmery
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SK:
Uchovajte si dobre tieto pokyny.

V prípade objednania nových dielov použite číslo na prednej strane, ktoré odkazuje na správnu farbu a číslo
položky na strane 7.

Vzhľadom k tomu, že nábytok z prírodného dreva je trvalo vystavený kolísaniu klímy a vlhkosti vzduchu, môžu sa
príležitostne objavovať zmeny povrchu, ako napr. vlasové trhliny alebo zmeny farieb.
Všeobecne platí, že časom sa znižuje jasnosť a zvyšuje sýtosť farieb - drevo stmavne.
Vyššie spomenuté zmeny sú bežné pre prírodné suroviny, ako je drevo.

Pokyny pre starostlivosť o olejovaný nábytok z prírodného dreva:
Povrch nového nábytku je ošetrený čistým biologickým olejom.
Ak chcete zachovať tento prirodzený, olejovaný lesk, odporúčame príležitostné následné ošetrenie vhodným
olejom na nábytok.
Vzhľadom na povahu povrchovej úpravy, môžu na nábytku zostať zvyšky prírodného oleja. Odporúčame utrieť
nábytok handričkou bez vlákien. Handričku po použití nechajte uschnúť a potom ju zlikvidujte.

Návod na údržbu prírodného / lakovaného nábytku z prírodného dreva:
Povrch je najlepšie čistiť mierne navlhčenou handričkou.
Upozornenie: Nesmú byť používané čistiace činidlá alebo leštidlá na báze žieravín alebo rozpúšťadiel.

Návod na údržbu nábytku z panelových materiálov:
Pre starostlivosť o Váš nábytok vyrobený z doskových materiálov použite najlepšie mäkkú handričku bez vlákna,
alebo koženú látku.
Použite mäkkú handričku bez vlákna, alebo látku, ktorá sa stará o nábytok vyrobený z panelových materiálov.
Povrchy utrite mierne navlhčenou handričkou.
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B85223

NMF429004

V190949

V190950

V152457

V152456

V190948

V190944



BA10025 x 25
ø1,2x20 mm

BA10390 x 10
ø8x30 mm

BA10590 x 8
ø15x9,5 mm

BA10602 x 8
ø5x34/8 mm

BA10830 x 16
5/5 mm

BA182002 x 1
PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTY

H-Profil 4*1092 mm TransparentB852231
Sømpose Ø1,2*20 mm runde m/25BA1002524
Trædyvle ø8x30 mmBA1039010
Minifixhus ø15x9,5mm Til 12 mm pl. Materiale: ZamakBA105908
Elite samlebeslag 15, ø5x34/8 Sort plast/ElgBA106028
Hyldebærer 5/5 mm/krave elg.BA1083016
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BA10602 x 4
ø5x34/8 mm

BA10830 x 8
5/5 mm

BA10830 x 8
5/5 mm

BA10602 x 4
ø5x34/8 mm
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1 290145

V190949
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BA10390 x 4
ø8x30 mm

BA10390 x 6
ø8x30 mm
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3 290145

V190944

BA10390

V152457

V152456

BA10390



BA10590 x 4
ø15x9,5 mm

BA10590 x 4
ø15x9,5 mm
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V190944
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BA182002 x 1

BA182002 x 1

BA10025 x 25
ø1,2x20 mm
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BA10025

NMF429010

30 mm

Nie je v cene

x2
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max
10 kg

max
10 kg

max
10 kg

max
10 kg

max
25 kg
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sprievodca pre
montáž na stenu a upevnenie

Dôležité:
Pri vŕtaní do stien vždy skontrolujte, či tu nie 
sú žiadne skryté drôty alebo rúrky atď. 
Uistite sa, že použité skrutky a zástrčky sú 
vhodné pre podoprenie vašej jednotky. Ak si 
nie ste istí, poraďte sa s kvalifikovaným 
odborníkom.

Tipy:
1) Všeobecné pravidlo  

!

 

Vždy používajte väčšiu skrutku a zástrčku, ak si nie ste istí.

2) Uistite sa, že používate odporúčaný vrták tak, aby zodpovedal zásuvke a veľkosti otvoru.
3) Uistite sa, že vyvŕtate dieru vodorovne, nesťahujte vŕtačku alebo zväčšite otvor.
4) Pri vŕtaní vysokých stien, stropov a keramických obkladov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Uistite sa, že
zástrčka je umiestnená pod keramickou dlažbou, aby nedošlo k roztrhnutiu alebo popraskaniu.
5) Zaistite, aby boli zátky na stenu dobre nasadené a či sú vo vývrte tesné.

!

!

Typy stien
Môžete použiť jeden z 
nasledujúcich typov múrov, 
ak sú vaše steny z tehál, 
betónového bloku, betónu, 
kameňa, dreva alebo omietky. 
Č. 1 "Štandardné" múry 
Všeobecné stenové materiály.

Tie prichádzajú v rôznych 
veľkostiach a sú vyrobené z plastu 
alebo niekedy z drevených 
vlákien.

Č. 2 "Všeobecné účely" Nástenná 
zástrčka s prevzdušňovaním.

Všeobecné prevzdušnené bloky by 
nemali byť používané na podporu 
ťažkých bremien, v tomto prípade 
je potrebné použiť špecializované 
zariadenia.
Pre ľahké záťaže je možné použiť 
univerzálnu zástrčku.

Č. 3 "Tienená kotva" Stenová 
zástrčka Ťažké záťaže.

Na použitie s ťažšími záťažami, 
ako sú TV a HiFi reproduktory a 
satelitné paraboly  apod.

Č. 4 "dutinka upevňovacia" 
zásuvka

Na použitie so sadrokartónovými 
doskami alebo dutými drevenými 
dverami.

Č. 5 "Zabezpečovanie ťažkých 
dutiniek" zásuvka.

Pre použitie pri montáži alebo 
prekonávaní ťažkých nákladov, 
ako sú regály, nástenné skrine, 
vešiaky.

Č. 6 "Upevnenie kladiva" 

zásuvka.

Na použitie so stenami 
prilepenými omietkovou doskou. 
Upevnenie kladiva umožňuje 
upevnenie na stenu namiesto 
sadrokartónu. Vždy skontrolujte, 
či je upevnenie upevnené k 
opornej stene.

Starostlivosť a údržba
Bezpečnosť

Vždy skontrolujte montáž a 
umiestnenie aby ste zaistili vašu 
bezpečnosť v dome aj v jeho okolí.

Montáž

Čas od času skontrolujte montáž, 
aby ste zabezpečili, že zátky alebo 
skrutky sa neuvoľňujú.




