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INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKI BHP BEZ NÓŻEK

Boczna ściana (A)

Tylna ściana (B)

Tylna stopa (G)

Stopa słupa (H)

Trawers dolny (F)

Dolna półka (D)

Górny trawers (E)

Półka zamykająca (D)

Pue Drzwi (C)

Słup (I)

Środkowa półka (D)

Zamek (V)
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Górny trawers (E))

Boczna ściana (A)

Trawers dolny (F)

1

Dolny trawers (F)Języczki (K)

Zaczep (L)

Zaczep (L)

Montaż konstrukcji

1 2

3

Stopę słupa (H) należy umieścić na wcisk na każdym łączu (J). 
Następnie należy umieścić dwa łącza (J) na każdym końcu słupa (I) 
w taki sposób, aby wystawały ok. 10 mm.

Dwie tylne stopy (G) należy umieścić w dolnej 
części tylnej ściany (B) oraz po jednej stopie przy 
każdej bocznej ścianie (A), tak jak przedstawiono na 
rysunku.

Tylna ściana (B)

Boczna 
ściana (A)

Tylne 
stopy (G)

1 2

1
2

3

Łącze w górnej części słupa 

Słup (I)

Łącze (J)

10
 m

m

2 3

Należy zagiąć dwa języczki (K) dolnego 
trawersu (F) w sposób przedstawiony na 
rysunku po prawej stronie. Następnie 
należy dopasować zaczepy (L) do rowków 
w bocznej ścianie (A), przestrzegając 
kolejności kroków (1, 2 i 3).

Montaż górnego trawersu Zaczepy (L) 
należy wpasować do rowków w tylnej 
ścianie w sposób przedstawiony na 
rysunkach po prawej stronie.  

Łącze w dolnej części słupa

10
m

m

Słup (I)

Łącze (J)

Stopa słupa (H) 



Należy umieścić tylną ścianę (B), przesuwając ją do tyłu na słupie (I) 
bocznej ściany (A) do momentu, aż obydwie ściany będą poprawnie 
ustawione, prostopadle względem siebie.

Dolny 
trawers (F)

Górny 
trawers (E)

Boczna ściana (A)

Tylna ściana (B)

Słup (I)

Następnie należy zamontować 
drugą ścianę boczną, 
przesuwając ją do tyłu w ten 
sam sposób: do zetknięcia z 
trawersem.

4 5
Po wpasowaniu drugiej bocznej ściany do trawersu należy wprowadzić 
łącza (J), uderzając je lekko młotkiem.

Jeśli konieczny jest montaż więcej niż jednego modułu, przed 
ostatecznym zamontowaniem łączy należy najpierw umieścić 
sąsiadujące trawersy (E i F). 

Górny trawers (E)

Dolny trawers (F)

1

1

2

2

Łącze (J)

Łącze (J)

Łącze z górnym trawersem 

Łącze z dolnym trawersem 

Boczna ściana (A)

Tylna ściana (B

1

2

90º

3 4
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Montaje de estantes

6

7

Najpierw należy umieścić górną półkę (D), przechylając ją do przodu. 
Następnie należy obniżyć jej tylną część w taki sposób, aby języczki (M) 
wpasowały się zarówno w boczne, jak i tylne ściany. 

Aby przymocować półkę należy na zewnętrznej części ściany odgiąć tylny 
języczek (M1) za pomocą śrubokręta. 

Jeśli szafka ma 1 i 2 drzwi, przed wpasowaniem środkowej półki (D) należy 
na niej zamontować rurkę wieszakową (N). 

Na dolnej stronie półki (D), należy wprowadzić pierwszy koniec rurki 
wieszakowej. Następnie należy wprowadzić drugi koniec, wyrównując 
rurkę wieszakową z rowkiem na przeciwległym skrzydle. Na końcu rurkę 
należy przekręcić o 90°.  

Środkową półkę należy ustawić w miejscu, w którym ma być 
przymocowana  i zamontować ją w takim sam sposób jak górna półkę 
zamykającą.

Języczek (M2)

Tylna ściana (B)

Rurka wieszakowa (N)

Półka (D)

Języczek (M)

Tylna część szafy

Tylna część szafy 
(tylna ściana)

1

2

Słup (I)

Tylna ściana (B)

Środkowa półka (D)

Widok z boku

Widok z boku 

1

2

Tylny  języczek (M1)

Dolna półka jest montowana w takim sam sposób jak górna (zamykająca).

Aby przymocować półkę do tylnej ściany, 
należy zagiąć języczek M2. 

3



8
W szafkach z 2 lub 4 drzwiami należy umieścić środkowe 
trawersy (P), 1 trawers na 2 drzwi i 3 trawersy na 4 drzwi. 

Środkowy trawers (P)

9
Po umieszczeniu środkowego trawersu (P) należy przymocować 
go za pomocą dwóch łączy (Q). Łącza należy rozdzielić i 
przymocować na każdym końcu trawersu.   

Łącza te (Q) wprowadzane są od środka szafki do środkowego rowka 
w słupie (C), który pozostaje wolny po zamontowaniu środkowego 
trawersu (P). Podobnie jak przy blokowaniu trawersu, należy je 
wcisnąć z odpowiednia siłą.

Łącze (Q)

Środkowy 
trawers (P)

Słup (C)

1

Środkowa półka (D)

Górny zaczep (P1)

Dolny zaczep (P2)

2

Słup (I)

Należy mocno złapać trawers 
dwoma rękami i przekręcić 
go do momentu wciśnięcia 
dolnych zaczepów (P2) do 
rowków w słupie (I).

Należy wprowadzić obydwa 
górne zaczepy (P1) do 
rowków w słupie (I) na 
odpowiedniej wysokości.
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Montaż drzwi

10
Najpierw należy zamontować 
zawiasy. Od zawiasów (S) należy 
oddzielić podkładkę (R). 

Dwa zawiasy (S) należy włożyć do profilu drzwi (C), naciskając i 
przekręcając je zgodnie z kierunkiem zaznaczonym strzałką. 

Należy wyśrodkować osie zawiasów (S-) w drzwiach (C).

Zawias (S) Profil drzwi (C)

Zawias (S)

Podkładka (R)

Drzwi (C)

Zawias (S)
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Po wybraniu kierunku otwierania drzwi należy zablokować dolny zawias 
(S), zaginając języczek (T) drzwi (C) za pomocą śrubokręta. Ważne jest, aby 
sworzeń (U) był włożony do otworu w skrzydle drzwi (C).   

Języczek (T)

Drzwi (C)

Zawias dolny (S)

Sworzeń (U)

Gdy dolny zawias jest odpowiednio zablokowany, należy 
zamontować górny zawias, umieszczając podkładkę (R) w 
osi obrotu. 

Zawias górny (S)

Drzwi (C)

Podkładka (R)

1

2

Jeśli drzwi są oparte 
na podłodze, należy 
uważać, aby nie 
przesunąć osi 
zawiasu.



Nakrętka (X)

Cylinder (V1)

Zatrzask (Y)

Otwór w drzwiach

Zaczep (W)

Rodzaj zatrzasków 
Rodzaj zatrzasku, w jaki 
wyposażone są zamki zależy 
od liczby drzwi w szafce.

Do szaf z 1 lub 2 drzwiami

Do szaf z 4 drzwiami 

Montaż zamka

14

12 13

W otworze znajdującym się na środku wysokości drzwi należy umieścić  
na wcisk zamek (V), dokładnie go dopasowując. Najpierw należy rozdzielić 
nakrętkę (X), zatrzask (Y) i zaczepy (W) od cylindra (V1). Następnie należy 
włożyć cylinder (V1) do otworu od zewnętrznej strony drzwi, ponownie 
zamontować zaczepy (W) i zatrzask (Y) od wewnętrznej strony drzwi  
i wszystko przymocować za pomocą nakrętki (X).

Zamek (V)

Plastikowa 
podkładka (R)

Plastikowa 
podkładka (R)

Sworzeń (S)

Sworzeń (S)

Języczek (M)

Drzwi (C)

Trawers (F)

Następnie należy umieścić drzwi (C) w szafce, 
wprowadzając oś obrotu z dolnym zawiasem (S) 
oraz plastikową podkładką (R) do otworu w dolnym 
trawersie (F). 

Należy przemieścić drzwi, przesuwając zawias (S) do 
góry tak, aby oś była prawidłowo wpasowana w trawers 
(F). Następnie należy zabezpieczyć zawias  (S), zaginając 
języczek (M) drzwi (C) do momentu, aż drzwi zostaną 
przymocowane.


