
Návod na montáž police
nad lùžkem a noèními stolky

Police nad noèním stolkem:

1 ks záda Z 

1 ks police P 

2 ks spojovací døevìný kolík K 

3 ks spojovací vrut V 

2 ks hmoždinka 

2 ks háèek na  zavìšení police 

1 ks utahovací klíèek             

 Police nad lùžkem:

1 ks záda Z 

1 ks police P 

4 ks spojovací døevìný kolík K 

6 ks spojovací vrut V 

2 ks hmoždinka 

2 ks háèek na  zavìšení police 

1 ks utahovací klíèek

1. Pøed sestavením police  rozložíme jednotlivé díly podle obrázku.

2. Do police P vložíme spojovací døevìné kolíky K.

3. Díl Z nasadíme na kolíky K v dílu P.

4. Spojovací vruty V provlékneme pøes zadní stranu dílu Z do dílu P a pomocí

    utahovacího klíèku  pevnì dotáhneme                                                             

Pøi správném uchycení police je její nosnost 10 kg.

 Pøi zatížení polic nad 10 kg naše firma nezodpovídá za ztrátu kvality 

výrobku a pøípadné zpùsobené škody. Pø

i montáži svépomocí neruèíme za škody vzniklé špatným zavìšením.  

Návod na montáž police
nad lùžkem a noèními stolky

Obsah balíkù:    

 Police nad noèním stolkem:                               Police nad lùžkem:

             Police nad noèním stolkem:                                                             1 ks záda Z

              1 ks police P                                                           1 ks police P

              2 ks spojovací døevìný kolík K                               4 ks spojovací døevìný kolík K

              3 ks spojovací vrut V                                              6 ks spojovací vrut V

              2 ks hmoždinka            2 ks hmoždinka

              2 ks háèek na  zavìšení police                              2 ks háèek na  zavìšení police

              1 ks utahovací klíèek                                              1 ks utahovací klíèek

 

                    

1. Pøed sestavením police  rozložíme jednotlivé díly podle obrázku.

2. Do police P vložíme spojovací døevìné kolíky K.

3. Díl ZÊnasadíme na kolíky KÊvÊdílu P.

4. Spojovací vruty VÊprovlékneme pøes zadní stranu dílu ZÊdo dílu P a pomocí utahovacího klíèku  

pevnì                      dotáhneme                                                             

1. Na zeï narýsujeme èáru vÊdoporuèné výšce 1100mm od podlahy.

2.Na rysku naneseme  vzdálenosti otvorù pro hmoždinky dle obrázku.

3.Otvory vrtáme vrtákem o prùmìru 8 mm.

4.Zkompletovanou hmoždinku vsuneme do pøedvrtaného otvoru ve zdi

5.Háèkem  otáèíme ve smìru hodinových ruèièek.

6.Touto èinností docílíme pevného uchycení hmoždinky a háèku ve zdi

Pøi správném uchycení police je její nosnost 10 kg.
5.  Na stìnu narýsujeme èáru ve výšce 112 cm 

od podlahy a na ni oznaèíme okraje lùžka.

Police nad noèním stolkem:

1 ks záda Z 

1 ks police P 

2 ks spojovací døevìný kolík K 

3 ks spojovací vrut V 

2 ks hmoždinka 

2 ks háèek na  zavìšení police 

1 ks utahovací klíèek             

 Police nad lùžkem:

1 ks záda Z 

1 ks police P 

4 ks spojovací døevìný kolík K 

6 ks spojovací vrut V 

2 ks hmoždinka 

2 ks háèek na  zavìšení police 

1 ks utahovací klíèek

1. Pøed sestavením police  rozložíme jednotlivé díly podle obrázku.

2. Do police P vložíme spojovací døevìné kolíky K.

3. Díl Z nasadíme na kolíky K v dílu P.

4. Spojovací vruty V provlékneme pøes zadní stranu dílu Z do dílu P a pomocí

    utahovacího klíèku  pevnì dotáhneme                                                             

 Pøi zatížení polic nad 10 kg naše firma nezodpovídá za ztrátu kvality výrobku a pøípadné zpùsobené škody. 

Pø

i montáži svépomocí neruèíme za škody vzniklé špatným zavìšením.  

Obsah balíkù:    
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6.  Na stìnu na vodorovnou rysku nalepíme šablonu  

dle typu a rozmìru lùžka. Na šablonì jsou 

naznaèené body pro vrtání otvorù. Tyto body 

pøeneseme pomocí prùbojníku nebo jiného 

ostrého pøedmìtu na rysku na stìnì. 

7.  Otvory vrtáme vrtákem o prùmìru 8 mm.

8.  Zkompletovanou hmoždinku vsuneme do  

pøedvrtaného otvoru ve stìnì

9.  Háèkem  otáèíme ve smìru hodinových ruèièek.

10.Touto èinností docílíme pevného uchycení 

hmoždinky a háèku ve zdi.

Návod na montáz police nad 
lùzkem a nocními stolky

POLICE 160 - délka 1710 - Pavla, 1740 - Rebeka

POLICE 180 - délka 1910 - Pavla, 1940 - Rebeka

POLICE 200 - délka 2110 - Pavla, 2140 - Rebeka
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NÁVOD NA MONTÁŽ POLICE NAD LÙŽKEM
A NOÈNÍMI STOLKY  

1. Na stìnu narýsujeme èáru ve výšce 

110 cm od podlahy.

2. Na rysku naneseme  vzdálenosti 

otvorù pro hmoždinky dle obrázku.

3. Otvory vrtáme vrtákem o prùmìru 

12 mm.

4. Zkompletovanou hmoždinku vsuneme 

do pøedvrtaného otvoru ve zdi.

5. Háèkem  otáèíme ve smìru 

hodinových ruèièek.

6. Touto èinností docílíme pevného 

uchycení hmoždinky a háèku.  

Obsah balíkù:    

Pøi zatížení polic nad 10 kg výrobce  nezodpovídá za ztrátu kvality výrobku a pøípadné zpùsobené škody. Pøi  montáži svépomocí 
výrobce neruèí za škody vzniklé špatným zavìšením.  

Police nad noèním stolkem:

1 ks záda Z 

1 ks police P 

2 ks spojovací døevìný kolík K 

3 ks spojovací vrut V 

2 ks hmoždinka s 

1 ks utahovací klíèek             

háèkem na  zavìšení        

Police nad lùžkem:

1 ks záda Z 

1 ks police P 

4 ks spojovací døevìný kolík K 

6 ks spojovací vrut V 

2 ks hmoždinka s háèkem na  zavìšení        

1 ks utahovací klíèek    

1. Pøed sestavením police  rozložíme jednotlivé díly podle obrázku.

2. Do police P vložíme spojovací døevìné kolíky K.

3. Díl Z nasadíme na kolíky K v dílu P.

4. Spojovací vruty V provlékneme pøes zadní stranu dílu Z do dílu P a pomocí utahovacího klíèku  pevnì dotáhneme.                                                             

POLICE 180POLICE 180   (délka 1910 - Pavla, 1940 - Rebeka)   (délka 1910 - Pavla, 1940 - Rebeka)

POLICE 200POLICE 200   (délka 2110 - Pavla, 2140 - Rebeka)   (délka 2110 - Pavla, 2140 - Rebeka)
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POLICE 160POLICE 160   (délka 1710 - Pavla, 1740 - Rebeka)   (délka 1710 - Pavla, 1740 - Rebeka)

Masarykova 672/35, 757 01 Valašské Meziøíèí
    e-mail: info@jelinek.eu, www.jelinek.eu

    tel.: +420 571 759 811, mob.: +420 602 575 091
 

 

     


