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Корпус розсувний Практик M

Фурнітура для корпуса шафи:
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Фурнітура для розсувної системи:

1. У вказані отвори деталі 02.02.07 встав шканти
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2. З'єднай за допомогою конфірматів деталі 02.02.07, 02.02.06 з деталлю 02.02.02

3. У вказані отвори деталей 02.02.04, 02.02.05 встав шканти
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4. З'єднай деталі 02.02.04, 02.02.05 за допомогою конфірматів з конструкцією

5. Встанови три цокольні планки 02.02.03 - 2 шт. і 02.02.09 - 1 шт. на дно шафи. Перша планка:
приєднай цокольну планку 02.02.03 до переднього краю шафи відступивши 60 мм і закріпи
меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів. Друга планка 02.02.09: встанови під
сверленням деталей 02.02.02 і закріпи меблевими кутниками за допомогою саморізів. Третя планка
02.02.03: пристав цокольную планку впритул до планки 02.05.09 і закріпи меблевими кутниками за
допомогою саморізів.
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6. Встанови деталь 02.02.10 на дах шафи відступивши від краю 80 мм. Закріпи кутниками і саморізами.

7. У верхню напрямну, по обидві сторони, встав планки доводчика і прикрути її до даху шафи за
допомогою саморізів.

6



8. На задню частину шафи встанови за допомогою цвяхів деталі 02.02.11 і 02.02.12. У торець деталі
02.02.11 встав з’єднуючий профіль (2 частини)

9. Деталь 02.02.11 встав у з’єднуючий профіль, прикріпи за допомогою цвяхів.

10. На трубу 2215 мм прикріпи два фланці, встав в секцію шафи в центрі, прикрути фланці до даху і дна
шафи саморізами.
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11. Прикрути три фланці до бічних секцій на необхідній висоті, встав три труби 543 мм, з’єднай з трубою
2215 мм за допомогою кутового з'єднання.

12. В нижню напрямну встав демпфери, прикрути напрямну під дно за допомогою саморізів.
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Розсувні двері Практик

1. Встанови ролики за допомогою саморізів на двері у відповідності з маркером  L і R (лівий і
правий)
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2. Відрегулюй ролики у відповідності до товщини дверей 18 мм

3. На верхні ролики встанови до клацання демпфери, затягни гвинт на доводчику, зведи зачіп.

4. Встанови задні двері (зліва) на корпус шафи верхніми роликами. Двері штовхай вперед, опусти
до клацання страховку ролика.
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5. Для встановлення нижніх роликів поверни важіль нижнього ролика проти годинникової
стрілки.Таким чином ролики піднімуться в нижню рейку.

6. Таким же чином встанови передні двері (праворуч)

7. Зафіксуй активатори доводчика, щоб двері закривалися врівень з бічною стінкою шафи. Закрути
2 болти в планці доводчика
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8. За необхідністю відрегулюй двері по висоті.

9. За допомогою шестигранника відрегулюй вирівнювачі, які знаходяться на внутрішній стороні
дверей.
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Полиця Практик

Фурнітура:
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1. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок корпуса шафи, встанови на них полицю.
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Т-подібна полиця Практик

Фурнітура:
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1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.02.01 і 03.02.02

2. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок корпуса 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. В паз деталі 03.04.05 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

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. В паз деталі 03.04.04 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

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:

25



1. У вказані отвори деталей 03.03.02 і 03.03.04 встав ексцентрики мініфіксів.

2. У вказані отвори деталей 03.03.02 і 03.03.04 за допомогою шурупів встанови напрямні.

3. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 03.03.02, 03.03.04, 03.03.03
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4. У вказані отвори деталі 03.03.05 вкрути штифти мініфіксів.

5. Приєднай деталь 03.03.05, закрути ексцентрики мініфіксів.

6. В проріз  деталей 03.03.05, 03.03.02, 03.03.04 встанови дно шухляди (деталь 03.03.01), зафіксуй
цвяхами.
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7. За допомогою саморізів встанови деталі 03.03.06 - 2 шт. в секцію шафи Практик

8. На деталі 03.03.06 встанови напрямні за допомогою шурупів
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9. Встанови шухляду в секцію шафи Практик
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Сітка для взуття Практик

Фурнітура:

1. За допомогою саморізів встанови тримачі в секцію шафи  Практик.
2. Встав сітку в тримачі.
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Штанга для одягу Практик

Фурнітура:

1. Встанови фланці на трубу з обох сторін
2. Закріпи фланці на бічних стінках шафи Практик за допомогою саморізів.
3. Закрути регулювальні болти на фланцях
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Органайзер для шарфів та краваток Практик

Фурнітура:

1. Встанови торцеве кріплення на трубу з обох сторін
2. Закріпи торцеве кріплення на бічних стінках корпуса шафи Практик за допомогою саморізів.
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Органайзер для сумок Практик

Фурнітура:

1. Встанови фланці на труби з обох сторін.
2. Закріпи фланці на бічних стінках корпуса шафи Практик за допомогою саморізів.
3. Закрути  регулювальні болти на фланцях.
4. Встанови гачки на трубу.
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Стелаж Практик

Фурнітура:
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1. Боковини стелажа 01.04.02 і 01.04.03 поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти.

2. До боковини 01.04.02 приєднай дах і дно стелажа 01.04.04, закріпи за допомогою конфірматів.

3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Перша планка: від переднього краю стелажа відміряй 20 мм,
приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками зсередини за допомогою саморізів. Друга
планка: від заднього краю стелажа відміряй 50 мм, приєднай цокольну планку і закріпити меблевими
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кутниками зсередини за допомогою саморізів.

4. Приєднай другу боковину 01.04.03 і закріпи її конфірматами.
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5. Переверни стелаж, встав у чверть задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпуса.

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

Фурнітура:
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1. У вказані отвори деталей 14.06.08 - 5 шт., 14.06.11 - 3 шт., 14.06.12 встав шканти

2. З'єднай деталі 14.06.01, 14.06.06, 14.06.08 - 5 шт., 14.06.09 - 2 шт., у вказані отвори прикрути
конфірмати
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3. До конструкції приєднай деталі 14.06.14, 14.06.11 - 3 шт., 14.06.10 - 2 шт., 14.06.12, 14.06.13, у
вказані отвори вкрути конфірмати.
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4. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.03

5. У вказані отвори деталі 14.06.04 вкрути штифти мініфіксів

6. У вказані отвори деталі 14.06.05 - 2 шт. встав ексцентрики мініфіксів
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7. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.04
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8. Встанови деталі 14.06.05 - 2 шт., закрути ексцентрики мініфіксів.
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9. За допомогою конфірматів встанови деталь 14.06.02

44



10. Прибий ніжки-цвяхи

11. Прикріпи стелаж до стіни за допомогою дюбелів.
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Стелаж-комод Практик

Фурнітура:
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1. Боковину стелажа 14.17.01 і 14.17.02 поклади на підлогу, у вказані отвори встав шканти.

2. До боковини 14.17.02 приєднай дах і дно стелажа  01.04.04, закріпи за допомогою конфірматів.

3. Встанови дві цокольні планки 01.04.05. Перша планка : від переднього краю стелажа відміряй 20 мм,
приєднай цокольну планку і закріпи меблевими кутниками з середини за допомогою саморізів. Друга
планка: від заднього краю стелажа відміряй 50 мм, приєднай цокольну планку і закріпи меблевими
кутниками з середини за допомогою саморізів.
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4. Приєднай другу боковину 14.17.01 і закріпи її конфірматами

5. Переверни стелаж, встав в чверть (виїмку) задню стінку і прикріпи її цвяхами по периметру корпуса.

6. Встав полицетримачі в отвори бічних стінок, встанови на них полички.
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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. В паз деталі 03.04.05 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

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

54



12. Приєднай деталь 03.04.04. Закрути ексцентрики мініфіксів.

13. В паз деталі 03.04.04 встав деталь 03.04.14, закріпи саморізами

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 стелаж.
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