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Розстібний корпус Практик

Фурнітура:
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1. Поклади на підлогу боковини шафи - деталі 01.01.02 та 01.01.03. Встав шканти у вказані на схемі
отвори.

2. До боковини 01.01.02 приєднай кришку та дно шафи - деталі 01.01.04. Закріпи конфірматами.

3. Встанови дві цокольні планки 01.01.05. Щоб встановити першу планку відміряй 20мм від краю шафи,
пристав цокольну планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками зсередини. Щоб
встановити другу планку відміряй 50мм від заднього краю шафи, пристав цокольну планку та за

3



допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками зсередини.

4. Встанови деталь 01.01.06
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5. Приєднай другу боковину 01.01.03 та закріпи її конфірматами

6. Переверни шафу, встав задню стінку в чверть (виїмку) у боковинах та закріпи її цвяхами по
периметру корпуса.

7. Прикріпи шафу до стіни за допомогою гвинтів з дюбелем.
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Розстібні двері Практик

Фурнітура:
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1. Встав петлі у вказані отвори деталі 01.03.01. Зафіксуй їх саморізами.

2. Обери в який бік відкриватимуться двері: праворуч чи ліворуч. За допомогою саморізів прикрути
зворотні планки петель до відповідної боковини корпусу шафи: 01.01.02 або  01.01.03
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3. Поєднай розстібні двері Практик з розстібним корпусом Практик.

4. За допомогою гвинтів прикрути до дверей ручку.
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Полиця Практик

Фурнітура:
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1. Встав полицетримачі в отвори бокових стінок шафи. Встанови на них полицю.
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Т-подібна полиця Практик

Фурнітура:
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1. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.02.01 та 03.02.02

2. Встав полицетримачі в отвори бокових стінок шафи. Встанови на них Т-подібну полицю.
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Вбудований комод Практик

Фурнітура:
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1. За допомогою шурупів прикрути одну частину напрямних до деталей 03.04.01 та 03.04.02

2. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.01,  03.04.02,  03.04.03,  03.04.10,  03.04.11
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3. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.12 та двох деталей 03.03.13

4. Вкрути штифти мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.05
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5. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.09,  03.04.12,  03.04.13

6. Приєднай деталь 03.04.05. Закрути ексцентрики мініфіксів.
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7. Дно шухляди (деталь 03.04.14) встав в паз деталі  03.04.05 та прикрути саморізами до деталі
03.04.09

8. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.12 та 03.03.13
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9. Встав ексцентрики мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.07 та 03.03.08

10. Вкрути штифти мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.04

11. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.07,  03.03.08,  03.04.04
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12. Приєднай деталь 03.04.04. Закрути ексцентрики мініфіксів.

13. Дно шухляди (деталь 03.04.14) встав в паз деталі  03.04.04 та прикрути саморізами до деталі
03.04.06

14. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.07 та 03.03.08

15. Встав шухляди в комод.
16. Встав комод у секцію шафи Практик.
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Шухляда Практик

Фурнітура:
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1. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори деталей 03.03.02 та 03.03.04

2. За допомогою шурупів приєднай напрямні до деталей 03.03.02 та 03.03.04

3. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.03.02, 03.03.04, 03.03.03
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4. Вкрути штифти мініфіксів у вказані отвори деталі 03.03.05

5. Приєднай деталь 03.03.05. Закрути ексцентрики мініфіксів.

6. Встав дно шухляди (деталь арт. 03.03.01) в пази деталей 03.03.05, 03.03.02, 03.03.04. Зафіксуй
цвяхами.
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7. За допомогою саморізів встанови дві деталі 03.03.06 в секцію шафи Практик на потрібній висоті.

8. За допомогою шурупів встанови напрямні на деталь 03.03.06
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9. Встав шухляду у секцію шафи Практик.
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Сітка для взуття Практик

Фурнітура:

1. За допомогою саморіза встанови тримачі в секцію шафи Практик.
2. Встав сітку в тримачі

26



Штанга для одягу Практик

Фурнітура:

1. Надягни фланці на трубу з двох боків.
2. За допомогою саморізів закріпи фланці на бічних стінках корпусу шафи Практик.
3. Закрути регулюючі болти на фланцях.
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Органайзер для шарфів та краваток Практик

Фурнітура:

1. Надягни торцеве кріплення на трубу з обох боків.
2. За допомогою саморізів закріпи торцеве кріплення на бічній стінці корпусу шафи.
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Органайзер для сумок Практик

Фурнітура:

1. Надягни фланці на трубу з двох боків.
2. За допомогою саморізів закріпи фланці на бічних стінках корпусу шафи Практик.
3. Закрути регулюючі болти на фланцях.
4. Надягни гачки на труби.
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Кутова шафа Практик

Фурнітура:
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1. За допомогою конфірмата приєднай деталі 01.02.07,  01.02.06,  01.02.10 до деталі 01.02.09

2. За допомогою цвяхів встанови деталь 01.02.02

3. Встав шканти у вказані на схемі отвори деталі 01.02.05
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4. За допомогою конфірматів встанови деталь 01.02.05. Переверни шафу

5. Встав шканти у вказані отвори деталі 01.02.04

6. За допомогою конфірматів встанови деталь 01.02.04
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7. За допомогою кутників встанови деталь 01.02.08

8. За допомогою конфірматів приєднай деталь 01.02.11 до деталей 01.02.10 та 01.02.07

9. За допомогою цвяхів встанови деталь 01.02.01. Встав обидві частини з’єднуючого профіля в
деталь 01.02.01

10. Встав деталь 01.02.01 в з’єднуючий профіль. Закріпи деталь за допомогою цвяхів. Переверни
шафу.
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11. Встанови п’ять поличок (деталі  01.02.12) на полицетримачі.

.
12. За допомогою саморізів встанови штанги для одягу.

13. Встав петлі у вказані отвори деталі 01.02.03. Зафіксуй саморізами.

14. Обери в який бік відкриватимуться двері: праворуч чи ліворуч. За допомогою саморізів прикрути
зворотні планки петель до відповідної боковини корпусу шафи: 01.01.02 або  01.01.03
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15. Приєднай деталь 01.02.03 до шафи. За допомогою болтів прикрути ручку.
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Стелаж Практик

Фурнітура:
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1. Поклади на підлогу боковини стелажа 01.04.02 та 01.04.03. Встав шканти у вказані на схемі отвори.

2. До боковини 01.04.02 приєднай кришку та дно стелажа 01.04.04. Закріпи за допомогою конфірматів.

3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Щоб встановити першу планку, відміряй 20мм від краю
стелажа, пристав цокольну планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками
зсередини. Щоб встановити другу планку, відміряй 50мм від заднього краю стелажа, пристав
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цокольну планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками зсередини.

4. Приєднай другу боковину 01.04.03 та закріпи її конфірматами.
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5. Переверни стелаж. Встав у чверть (виїмку) задню стінку та прикріпи її цвяхами по периметру корпуса.

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок стелажа та встанови на них полиці.
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Стелаж Шелф 6.1

Фурнітура:
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1. Встав шканти в отвори п’яти деталей 14.06.08, трьох деталей 14.06.11 та деталі 14.06.12

2. Поєднай деталі 14.06.01,  14.06.06,  п’ять деталей 14.06.08 та дві деталі 14.06.09. Встав
конфірмати у вказані на схемі отвори.
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3. Приєднай до конструкції деталь 14.06.14, три деталі 14.06.11, дві деталі 14.06.10 та деталі
14.06.12 і 14.06.13. Вкрути конфірмати у вказані на схемі отвори.
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4. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.03

5. Вкрути штифти мініфіксів в отвори деталі 14.06.04
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6. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори двох деталей 14.06.05

7. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.04
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8. Встанови дві деталі 14.06.05. Закрути ексцентрики мініфіксів.
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9. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.02
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10. Прибий ніжки-цвяхи.

11. За допомогою гвинтів з дюбелем прикріпи стелаж до стіни.
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Стелаж-комод Практик

Фурнітура:
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1. Поклади на підлогу боковини стелажа - деталі 14.17.01 та 14.17.02. Встав шканти у вказані на схемі
отвори.

2. До боковини 14.17.02 приєднай кришку та дно стелажа - деталі 01.04.04. Закріпи конфірматами.

3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Щоб встановити першу планку відміряй 20мм від краю
стелажа, пристав цокольну планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками
зсередини. Щоб встановити другу планку відміряй 50мм від заднього краю стелажа, пристав цокольну
планку та за допомогою саморізів закріпи меблевими кутниками зсередини.
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4. Приєднай другу боковину 14.17.01 та закріпи її конфірматами.

5. Переверни стелаж. Встав у чверть (виїмку) задню стінку та прикріпи її цвяхами по периметру корпуса.

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок стелажа та встанови на них полиці.
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Вбудований комод Практик

Фурнітура:
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17. За допомогою шурупів прикрути одну частину напрямних до деталей 03.04.01 та 03.04.02

18. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.01,  03.04.02,  03.04.03,  03.04.10,  03.04.11
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19. Встав ексцентрики мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.12 та двох деталей 03.03.13

20. Вкрути штифти мініфіксів в отвори двох деталей 03.04.05

53



21. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.09,  03.04.12,  03.04.13

22. Приєднай деталь 03.04.05. Закрути ексцентрики мініфіксів.
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23. Дно шухляди (деталь 03.04.14) встав в паз деталі  03.04.05 та прикрути саморізами до деталі
03.04.09

24. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.12 та 03.03.13

55



25. Встав ексцентрики мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.07 та 03.03.08

26. Вкрути штифти мініфіксів у вказані отвори деталей 03.04.04

27. За допомогою конфірматів поєднай деталі 03.04.07,  03.03.08,  03.04.04
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28. Приєднай деталь 03.04.04. Закрути ексцентрики мініфіксів.

29. Дно шухляди (деталь 03.04.14) встав в паз деталі  03.04.04 та прикрути саморізами до деталі
03.04.06

30. За допомогою саморізів прикріпи другу частину напрямних до деталей 03.04.07 та 03.03.08

31. Встав шухляди в комод.
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1. Встав комод у стелаж.
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