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ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. В отверстия Æ8 мм в торцах элементов, вбить шканты f1 (отверстия на стержень стяжки r16 
оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо 
добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ  СЛУЧАИ  НЕ  ПОДЛЕЖАТ  РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия элементов 3 вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек r16.

3. К элементам 4 прикрутить направляющие w11 шурупами p18.

4. Соединить элементы 4 с цоколями 6 конфирматами e8, а потом соединить с элементами 3 при 
помощи эксцентрических стяжек r3, используя для этого ключик z1.

25. В соответствующие отверстия элементов 5 вбить футорки f5  и прикрутить обоймы n47 шурупами p18.

6. Соединить элементы 4 и 5 цоколями 7.

7. Соединить элементы 3, 5 обоймами n47 используя шурупы p18.

8. В ножки 9, с помощью ключика №6, вкрутить шпильку j99, предварительно в отверстие налить 
клей (смотри рисунок).

1 29. В соответствующие отверстия в торцах столешниц 1 и 2 вбить элеметы f5  и f5  согласно рисунку.

10. Положить столешницы 1 и 2 на ровную поверхность и прикрутить в соответствующих местах 
1крючки фиксаторы n11 шурупами p27 и вбить футорки f5 .

11. К столешницам 1 прикрутить направляющие w11, вместе с каркасом стола, шурупами p18.

12. Прикрутить ножки 9.

метал. метал.
Æ4x18 мм

Æ15  #22Æ3,5x13 мм

8x 8x 4x 4x 62x

1f5 2f5 n11 n47 p18

8x 4x 4x 4x 4x 1x

p27 r16 r3 s1 s2 z1

Æ8x30 мм

16x
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Фурнітура

Фурнитура Æ7x60 мм

4x

e8

8x 8x8x

Æ 8 мм М8o28j99 j38

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, 
ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести 
до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Æ8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки f1.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно 
забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік. 

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори елементів 3 вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок r16.

3. До елементів 4 прикрутити направляючі w11 шурупами p18.

4. З’єднати елементи 4 з цоколями 6 конфірматами e8, а тоді з'єднати з елементами 3 за допомогою 
ексцентричних стяжок r3, використовуючи для цього ключик z1.

25. У відповідні отвори елементів 5 вбити футорки f5  та прикрутити обойми n47 шурупами p18.

6. З’єднати елементи 4 і 5 цоколями 7.

7. З’єднати елементи 3,5 обоймами n47 використовуючи шурупи p18.

8. В нiжки 9, з допомогою ключика №6, вкрутити шпильку j99, попередньо в отвір налити клей 
(дивись малюнок).

1 29. У відповідні отвори торців стільниць 1,2 вбити елемети f5  та f5  згідно з малюнком.

10. Покласти стільниці 1 і 2 на рівну поверхню і прикрутити у відповідних місцях гачки фіксатори n11 
1шурупами p27 та вбити футорки f5 .

11. До стільниць 1 прикрутити направляючі w11, разом із каркасом стола, шурупами p18.

12. Прикрутити ніжки 9.
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Стіл обідній / Стол обеденный 160

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система

ÃÀÁÀÐÈÒÍ² ÐÎÇÌ ²ÐÈ: ÃÀÁÀÐÈÒÍÛ Å ÐÀÇÌ ÅÐÛ:

äîâæèíà 160/200 ñì
âèñîòà 76,5 ñì
ãëèáèíà 90 ñì

äëèíà 160/200
âûñîòà 76,5 ñì
ãëóáèíà 90 ñì

 ñì

Виробник:
ТзОВ “ГЕРБОР ХОЛДІНГ”

Україна, м. Володимир Волинський
вул. Луцька, 211а

тел.: 2 33 33; 2 29 03

Производитель:
ТОО “ГЕРБОР ХОЛДИНГ”

Украина, г. Владимир Волынский
ул. Луцкая, 211а

тел.: 2 33 33; 2 29 03

УВАГА !!!
Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації 
пакета відсутності будь-якого еле-
мента або наявності браку

обов'язково!!! -
етикетку-ярлик з даного пакета і 
інструкцію монтажу з відміткою кода 
цього елемента повернути продавцю.

При відсутності етикетки-ярлика 
рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!
Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплекта-
ции пакета отсутствия какого-либо 

элемента или наличия брака

обязательно!!! -
этикетку-ярлык с данного пакета и 
инструкцию монтажа с пометкой кода 
этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка 
рекламация не принимается!
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800x900
400x900
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732x80

Розміри
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