
 
 

                        MONTÁŽNÍ NÁVOD               
                         pro vestavné skříně VARIANT  
 
PRO SESTAVENÍ SKŘÍNĚ A JEJÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST JE NUTNÁ VODOROVNÁ PODLAHA ! 
 
  MONTÁŽ KORPUSŮ VNITŘNÍCH SKŘÍNÍ: 

• Díly skříně vybalíme z přepravních obalů a nachystáme si balíček s příslušenstvím. 
• Nachystáme si spodní díl skříně – má vyvrtané otvory pro nábytkové nožky. 
• Tento díl si postavíme přední částí na zem a do něj vsadíme boky skříně – kolíky zasuneme do předvrtaných otvorů pr. 8 mm. 

Dávejte pozor na správnou orientaci boku – vrchní část poznáte podle otvorů pro šatní tyče. 
• Správně usazené boky sešroubujeme s dnem skříně pomocí konfirmátů 7*50mm.  
• Stejným způsobem připevníme vnitřní příčky skříně ( pokud je skříň obsahuje). 
• Na boky ( a svislou příčku ) nasadíme víko skříně, které opět přišroubujeme konfirmáty. 
• Do dna skříně nasaďte nožky – k tomu jsou určeny předvrtané otvory pr. 10mm ( nadstavce jsou bez nožek ). 
• Zbytky obalových folií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí , hrozí udušení.   

 

         
  MONTÁŽ ZAD: 

• Tužkou označíme střed příčky. 
• Vsadíme sololak do připravené drážky. 
• Skříň pomocí úhelníku řádně zúhlujeme. 
• Úhel zafixujeme přibitím sololaku  pomocí přibalených hřebíčků k boku a víku skříně. Pozor, hřebíčky zatloukejte na střed bočnic, tj. 9 mm od hrany 

skříně, jinak hrozí poškození materiálu bočnice.  Hřebíčky zatloukejte kolmo !!! 
• Postupně přibijte sololaky po obvodu skříně a na střed vyznačených příček. 

 
 

                                                     
 
 
    SESTAVENÍ SKŘÍNÍ : 

• Skříňě postavíme ke zdi na určené místo a vyvážíme, aby byla zajištěna její správná funkčnost.  
Skříň vyrovnáváme pomocí rektifikačních nožek - na dně skříňky odklopíme plastovou krytku a pomocí imbusového klíče přitahujeme nebo 
povolujeme rektifikační šroub nožky. 

• Skříňě spojíme mezi sebou spojovacími šrouby. Pro montáž spoj. šroubů jsou předvrtány otvory pr. 8mm.  
• Do předvrtaných otvorů pr. 5 mm vsuneme podle potřeby kovové podpěrky pod police.  Na tyto podpěrky  police volně položíme. 
• Do předvrtaných otvorů pr. 15 mm vsuneme držáky šatní tyče do kterých tyč usadíme. 
• Pozor, skříně jsou vrtány univerzálně – každý typ skříně obsahuje různý počet polic a šatních tyčí, tzn., že ne všechny předvrtané otvory 

budou takto osazeny. 
• Na skříně postavíme nádstavce a tyto spojíme se skříní pomocí 4ks vrutů 4 x 30mm ( na 1ks nadstavce ) 

 
 

                                                                    
 
 
 
  MONTÁŽ BOKŮ A VÍKA VESTAVNÉ SKŘÍNĚ : 

• Na smontovanou sestavu skříní položíme víko VSV ( nad 270cm je víko dělené na 2 části ). Víko musí být srovnáno se zadní hranou vnitřních skříní. 
• Víko přišroubujeme zevnitř skříní pomocí vrutů 4 x 30mm. 
• Nyní připevníme ke skříním boky VSC pomocí spojovacích šroubů. Boky musí být srovnány se zadní hranou vnitřních skříní. Pro montáž spojovacích 

šroubů využijeme otvory pr. 8mm vyvrtané v bočnicích vnitřních skříní. Otvory v boku VSC je potřeba vyvrtat podle vybraných otvorů ve vnitřních 
skříních.  Použijte ostrý vrták pr. 5 mm na navrtání vodícího otvoru a tento otvor pomalu převrtejte ostrým vrtákem pr. 8 mm. Tento postup je nutný, 
aby nedošlo k vyštípnutí materiálu.  Boky je možno připevnit také pomocí vrutů , ale hrozí zde jejich vytrhnutí  při nešetrném zavírání posuvných 
dveří. 

 
 
 

VÝROBA  A  PRODEJ  NÁBYTKU 
Úsobrnská 458 , 569 44   
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  MONTÁŽ VODÍCÍCH PROFILŮ A POSUVNÝCH DVEŘÍ : 

 
• Do víka VSV připevníme pomocí vrutů 4x16mm horní vodící profil. 

Horní profil odsadíme o tloušťku ABS hrany a přiděláme vruty 4 x 16mm do předvrtaných otvorů. 
• Spodní profil se přidělává přímo na podlahu.  
• Před přiděláním spodní lišty do nich vsuňte pozicionéry ( pružinové dorazy dveří ). Na krajní dveře patří  

1 pozicionér , na prostřední dveře 2 pozicionéry. Pozor, je potřeba si uvědomit, kolik dveří bude v přední  
a zadní drážce a tomu přizpůsobit počet pozicionérů.   

• Spodní profil odsadíme o 18mm od hrany bočnice VSC. 
Spodní díl se přivrtává k podlaze pomocí  přibalených minivrutů 2,5 x 17mm. 
Pokud nechcete vrtat do podlahy , je možno lištu podlepit silikonem nebo dvoustrannou lepící páskou. 

• Skříň osadíme dveřmi.  
• Nejprve nasadíme vnitřní dveře: vrchní část dveří vložíme do zadní části horní vodící lišty ,  

poté dveře vsuneme do zadní části spodního vodícího profilu. Spodní kolečko je na pružině.  
• Následně nasadíme vnější dveře do přední drážky.  
• Pokud nejsou dveře správně seřízeny, nedoléhají správně k bokům skříně . Toto můžeme napravit seřízením spodních vozíků dveří. 

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. 

• Pokud jsou dveře seřízeny, vsuneme z boku do drážek chytové lišty dorazové kartáčky ( jsou dodávány v metráži na celou zakázku ).  
• Na závěr správně seřídíme pozicionéry  dveří tak , aby dveře byly zafixovány v zavřené poloze( kolečka zaskočí do dorazu). Dorazy jsou vyrobeny 

z pružného materiálu , když zatlačíme konce dorazů , můžeme jimi v drážce volně pohybovat a usadit je na správné místo:  
o Levé  dv = 20mm od  levého boku skříně 
o Pravé  dv = 20mm od  pravého boku skříně 
o Prostřední dv zavřeme do požadované polohy a potom levý pozicionér 20mm od levé hrany dv , pravý pozicionér 20mm od pravé hrany dv. 

                                                  
  
 
                       Usazení  dveří                                     Seřízení  dveří                                                 Pozicionér – 20mm  od  hrany  dveří 

                                               
 

                                                                                                                                        
   

                                          
 
  VYOBRAZENÍ  PŘÍSLUŠENSTVÍ: 
 

                                                                                                                                           
   

 
 
 

 
 

FIRMA  MONARC  UZAVŘELA  SMLOUVU  O  SDRUŽENÉM  PLNĚNÍ  SE  SPOLEČNOSTÍ  EKO-KOM a.s.  POD  KLIENTSKÝM   
 

ČÍSLEM  EK – F00050539  A  PLNÍ  SVÉ  POVINNOSTI  ZAJISTIT  ZPĚTNÝ  ODBĚR  A  VYUŽITÍ  ODPADU  Z OBALŮ. 
 
 

Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku. 
 

 
 

 

NOŽKA +  KLÍČ  HŘEBÍČEK PODPĚRKA POLICE    KONFIRMÁT + KRYTKA    DRŽÁK ŠAT. TYČE    

 

44mm 

18mm 

20mm 


