




Montážní návod 

 

SYSTÉM SONATA 

Skříňka RTV – 130 
 

 

 

 

 

 

 

Rozměry: 

Šířka  130 cm 

Výška  54 cm 

Hloubka  54,5 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 

Upozornění! Během montáže pokládejte jednotlivé díly na měkkou a čistou podložku (např. ručník 
nebo pokrývku). Nepoužívejte jako podklad pohovku, plsť apod. Nedodržování pokynů výrobce může 
vést ke vzniku rýh na povrchu nábytku. 

1. Do otvorů s průměrem 8 mm, které se nachází na hraně jednotlivých částí, vtlučte spojovací kolíky f1. 
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 desek 4, 5 zašroubujte hmoždinky dílů r16. 

3. K bokům 1, 2 přišroubujte kolejničky w24CL a w24CR společně s podložkami w36, použijte šrouby e10. 

4. K příčce 3 přišroubujte kolejničky w24CL pomocí šroubů e3 a w24CR pomocí šroubů p1. 

5. K desce 5 přišroubujte nožky spolu se sokly pomocí šroubů e8 (zašroubujte je tak, aby nevystupovaly 
nad desku). 

6. Sestavte celou část podle nákresu a sešroubujte pomocí dílů r1, použijte klíč z1.  

7. Přilepte lištu 9 pomocí spojovacích kolíků f1, použijte lepidlo y1. 

8. Položte korpus čelní stranou dolů na rovný povrch a vyrovnejte boční stěny tak, aby byly úhlopříčky 
shodné.  

9. Přibijte zadní stěnu 14 hřebíčky I1. 

10. Sestavte zásuvky podle nákresu. 

11. Přišroubujte úchytky c35, použijte šrouby j1. 

 

Tabulka 

Číslo 
dílu 

Rozměry Kód 
Číslo 
obalu 

1 416x523 KT1-1137 2/2 

2 416x523 KT1-1138 2/2 

3 416x492 KT1-1143 2/2 

4 1300x540 KT1-273 1/2 

5 1300x540 KT1-274 1/2 

6 603x492 KT1-347 2/2 

7 1188x40 KT1-476 2/2 

8 448x65 KT1-407 2/2 

9 1188x40 KT1-2514 2/2 

10 480x140 KT1-2536 2/2 

11 480x140 KT1-2535 2/2 

12 528x140 KT1-2538 2/2 

13 543x549 KT1-962 2/2 

14 467x627 KT1-946 2/2 

15 70x54 KT1-571-01 2/2 

16 590x180 KT1-079 2/2 

17 590x180 KT1-080 2/2 


