DŘEVNÍK ONE-TRADE

MONTÁŽNÍ NÁVOD
1,2m Krytý dřevník - Montážní návod
1,2m KRYTÝ DŘEVNÍK

INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.

Popis

no.

1,2m Krytý dřevník

90401

Doporučené nářadí a pomůcky
nebo
Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží.
Než začnete: Pro montáž se doporučují 1 nebo více lidí, přibližný čas 15 minut.

Čechy: 273 139 500 Morava: 513 036 300 | Slovensko: 00 421 908 989 729
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DŘEVNÍK ONE-TRADE
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DŘEVNÍK ONE-TRADE
ČÍSLO
DÍLU

1. SESTAVTE RÁM

802221
800757
802219
800755
800758
802220
800756

POPIS

5/16 palcová podložka
rozpěra
5/16 palcová šestihranná matka
koncová trubka
1,23m plachta
5/16 x 3 1/2 palcový šroub
základová trubka

MNOŽSTVÍ
8
2
8
2
1
8
2

800755
800757
800756

802220
802221
802219

2. NASAĎTE PLACHTU

Plachtu nasaďte až po zaplnění dřevníku dřevem.

800758

C

A

D

B

POZNÁMKA: Plachtou můžete
posunovat nahoru a dolů a lze ji
roztáhnout, aby zakryla dřevo dlouhé až
24 palců.

24"max
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