




Montážní návod 

 

SYSTÉM SONATA 

Jídelní stůl – 160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry: 

Délka  160/200 cm 

Výška  76,5 cm 

Šířka  90 cm 

 

UPOZORNĚNÍ! 

Vážený zákazníku, 

v případě, že při kompletaci zjistíte závadu nebo chybí nějaká součástka, v rámci reklamace 

prodejci předložte štítek z obalu a montážní návod s kódem dané části. Reklamace se bez 

štítku z obalu nepřijímá. 

 
Výrobce: 

TOO GERBOR HOLDING 
Luckaja 211a 

Volodymyr-Volynskyj, Ukrajina 
tel.:2-33-33;2-29-03 

 
 



Montážní návod 

1. Do otvorů s průměrem 8 mm, které se nachází na hraně jednotlivých částí, vtlučte spojovací kolíky f1. 

(Otvory na díl r16 ponechte volné.) 

Pozor! Pokud zjistíte, že spojovací kolík vystupuje z otvoru více než 10 mm, je nutno jej zatlouct, vyměnit 

nebo zkrátit, protože by při spojování mohl poškodit boční stěnu. 

V takovém případě nelze uplatnit reklamaci.  

2. Do odpovídajících otvorů dílu 3 zašroubujte hmoždinky dílu r16. 

3. K částem 4 přišroubujte kolejničky w11 pomocí šroubů p18. 

4. Spojte díly 4 se sokly 6 pomocí šroubů e8, potom je spojte s díly 3 pomocí r3, použijte klíč z1. 

5. Do odpovídajících otvorů dílů 5 vtlučte součástky f52 a přišroubujte výztuhu n47 pomocí šroubů p18. 

6. Spojte díly 4 a 5 pomocí soklů 7. 

7. Spojte díly 3, 5 výztuhou n47, použijte šrouby p18. 

8. Do nožek 9 zašroubujte špičku j99 pomocí klíče č. 6, nejprve do otvoru nalijte lepidlo (viz nákres). 

9. Do odpovídajících otvorů v deskách stolu 1, 2 vtlučte díly f51 a f52 podle nákresu. 

10. Položte desky stolu 1 a 2 na rovný povrch a přišroubujte v odpovídajících místech zajišťovací háčky 

n11 pomocí šroubů p27 a vtlučte díly f51. 

11. K deskám stolu 1 přišroubujte kolejničky w11 spolu s rámem stolu, použijte šrouby p18. 

12. Přišroubujte nohy 9. 

 

Tabulka 

Číslo 
dílu 

Rozměry Kód 
Číslo 
obalu 

1 800x900 KT1-241 1/3 

2 400x900 KT1-251 1/3 

3 640x80 KT1-441-01 2/3 

4 1322x70 KT1-442 2/3 

5 1240x80 KT1-440 2/3 

6 460x100 KT1-443 2/3 

7 107x100 KT1-455 2/3 

8 1040x40 W11 2/3 

9 732x80 KT1-1578 3/3 

 


