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1. montáž vnit řní p říčky
Díly skříně vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím
Nachystáme si spodní díl skříně (se soklem), horní díl skříně ( s kovovým vedením ) a vnitřní příčku skříně.
Tyto díly sesadíme dohromady ( polohu určují dřevěné kolíky) a smontujeme pomocí konfirmátů. Pozor na orientaci příček, v horní části je otvor pr.15mm pro 
šatní tyč.    

3. montáž bok ů

Před montáží boků nasadíme vsuneme do spodní vodící lišty pozicionery - 2ks do přední drážky, 2ks do zadní drážky !!!!
Nyní přiděláme boky skříněk. 
Polohu boků určují dřevěné kolíky. Boky usadíme na již smontovanou část skříně a přiděláme pomocí spojovacích šroubů a válečků. 

2. montáž pevných polic k svislé p říčce
Do svislé příčky vsadíme do průběžných otvorů dřík excentru tak, až se opře o podložkou.
Nachystáme si pevné police, které vsadíme do svislých příček ( polohu určují dřevěné kolíky). 
Pozor na orientaci polic, otvory pr. 15mm musí být na spodní straně.
Do otvorů ze spodní strany police postupmě vsuneme a dotáhneme pootočením všechny excentry       
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spojovací kování ks
zádové hřebíčky 100

kování ks
podpěrka 16

kování ks
držák 2
šatní tyč 1
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Děkujeme za projevenou p řízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.

4. montáž zad
Skříň opatrně položíme čelní stranou na podlahu. Tužkou označíme střed příčky. Vsadíme sololaky do polodrážek. 
Skříň řádně zúhlujeme a úhel zafixujeme přibitím sololaků. pozor, hřebíčky zatloukejte na střed boků, tj.12,5mm od hrany skříně. jinak hrozí poškození . 
Hřebíčky zatloukejte kolmo. Postupně přibijte oba sololaky po obvodu skříně. Spoj sololaků překryjte sololakovým páskem o šířce 30mm a přibijte jej hřebíčky 
na střed příčky. Střed jste si již dříve vyznačili tužkou   

5. montáž dve ří
Nyní nasadíme dveře. Nejdříve vnitřní ( krajní ) , potom vnější ( prostřední ). Prostřední dveře mají 2 úchytky.
Pro správnou funkci dveří je nutné správně zúhlovaná skříň - boky musí být kolmé vzhledem ke dnu a víku skříně !
Dveře je nutné seřídit: v úchytové liště najděte spodní otvor. V něm se nachází stavěcí šroub, jehož otáčením se reguluje výška spodního vozíku 
a dveře se  naklápějí do stran. Tímto seřídíme polohu dvěří vůči bokům skříně.
Na závěr správně seřídíme pozicionéry  dveří tak , aby dveře byly zafixovány v zavřené poloze( kolečka zaskočí do dorazu).
Pozicionéry jsou vyrobeny z pružného materiálu , když zatlačíme konce dorazů , můžeme jimi v drážce volně pohybovat a usadit je na správné místo

6. montáž polic
Do p ředvrtaných otvor ů pr. 5mm vsuneme kovové podp ěrky a položíme na n ě police. Další police je možno doobjednat.

7. montáž šatních ty čí
Do p ředvrtaných otvor ů pr. 15mm vsuneme plastové držáky a vložíme do nich  police. Další ty če je možno doobjednat.


