RIIULISÜSTEEMI PAIGALDUSJUHEND
NB! Sõltuvalt tellitud riiulisüsteemi
lahendusest, võib tarnekomplekt
sisaldada ühte või mitut loetletud
detailidest.

< ÜHE RIIULISÜSTEEMI
VÕIMALIKUD OSAD
TARNEKOMPLEKTI HULKA EI
KUULU JÄRGMISED
PAIGALDUSTARVIKUD:
- tüüblid riiulisüsteemi
kinnitamiseks toa seinte külge silikooni- või vuugitätite tuubid
seinte ja riiulisüsteemi vaheliste
pragude täitmiseks.

ENNE PAIGALDAMIST:
• Tutvuge paigaldusjuhendiga ja tootega kaasasolevate joonistega.
• Kontrollige joonistelt, kas mõõdud on õiged ning kas kapp mahub ettenähtud ruumi.
• Avage kõik pakendid ja veenduge, et kõik saatelehel loetletud osad on olemas.
• Kontrollige loodi abil üle, kas:
- põrand on loodis
- seinad on loodis (kui pole, siis kas on vaja katteliiste)
- põrand ja tagasein moodustavad täisnurga.

PAIGALDAMISE ALUSTAMINE:
Kui tarnekomplekti kuuluvad ka tagaseina plaadid, paigaldage need külgseinte vastu ja
vaheseinte taha. (Järgige jooniste pealtvadet!)
• Tarnekomplekti osade mõõdud vastavad kaasasolevatele joonistele ja saatelehele.

A

NB! Külg- ja vaheseinad tarnitakse vastavalt tellimuse määratletud mõõtudele. Vastavalt
vajadusele peate nad kohapeal õigesse mõõtu lõikama. Lõigake ALATI külgseina ülemisest
otsast.
• Kõik külg- ja vaheseinad ulatuvad põrandani. Põrandapoolne ots on märgitud tähega A (vt
vasakpoolset pilti).
• Kui paigutate seinakapi ruumi nurka, alustage paigaldust nurgast.
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1a

1b
Alustuseks kinnitage
kiirühenduste metallosad
külgseinte aukudesse Teile
sobivatele kõrgustele nii, et
lamedam külg jääb allapoole.
Kui komplektis on ka
sokliliistud ja sokli
kinnitusnurgad, siis paigaldage
esisokli kinnitus külgseintele
esimesest augureast ca 20mm
tahapoole.

1a
Kiirühenduse
metallosa
Esisokli
kinnitus

2a

Riiuli servadesse on freesitud
kiirühenduste tarvis avad. Avade
tsentrite vahe ühtib küljeseintesse
puuritud kiirühenduste aukude
tsentritega. Suruge neisse avadesse
kiirühenduste plastikosad nii, et
plastikosa avatud pool jääb riiuliservas
oleva avaga kohakuti.

Riiulite
kiirühenduste
plastosad

2b

Kattega
metallnurk

Asetage paika esimene
külgsein ja kinnitage see
metallnurkade abil tagaseina
külge nii, et see oleks kindlalt
kinni ja loodis.

3a

Metallnurk ilma
katteta

NB! Külg- ja vaheseinte kinnitamine
põranda külge pole tingimata vajalik,
(JUHUL KUI sokliosa seob plaadid
tugevasti kokku).
Paigaldage laeplaadi metallnurk
esiservast 110 mm sissepoole, sest
liuguste ülasiin võtab 100 mm ruumi.

3b
NB! ENNE ALUSPLAADI
KINNITAMIST!
Kinnitage tagasokkel
metallnurkade abil alusplaadi
tagaservast umbes 50 mm
kaugusele. Kinnitage esisokkel
komplektiga kaasasolevate
kinnitusnurkadega (vt. pt. 9).

Tagasokkel

Metallnurgad

4
Vahesein

Juhul kui sokliliiste ei ole tellitud,
võib sokli moodustada ühest riiulist,
mis paigaldatakse kiirkinnitustega
vastu toa põrandat.
NB! sõltuvalt tellimusest võib sokkel
ja põhjariiul puududa sootuks.

5
Külgsein

Sokliplaat

Kinnitage alusplaat
kiirühenduste abil külgseina
külge nii, et see jääb toetuma
tagasoklile.
NB! Seinaplaadi küljes olev
kiirühenduse metallosa
ühendub riiulisse asetatud
plastosaga.
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Riiul

Vahesein

Kinnitage järgmine vahesein või
Külgsein külgsein kiirühenduste abil alusplaadi
külge. Seejärel paigaldage
võimalusel külgede vahele riiulid kapi
konstruktsiooni tugevdamiseks.
(kiirühenduse kohta loe pt.4)
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6a

6b

Tugiliistu
kiirühendused

(Kui on tellitud!)
Kruvige kiirühenduste metallosad
küljeseinte külge võrdsetele
kõrgustele põrandast. Asetage
kiirühenduste plastosad tugiliistu
külge vastavatesse avadesse.

Kinnitatud tugiliist

7

Paigaldage külgede vahele
kiirühenduste abil tagaseina tugiliist.
(vt. pt. 4.)

8
Laeplaat

Kui kapile tuleb ka laeplaat,
paigaldage see külgseinte vahele ning
kinnitage kiirühenduste või
metallnurkadega.

Paigaldage samamoodi ka ülejäänud
vahe- ja külgseinad.

9a

9b

Esisokli
kinnitusnurgik NB! Enne esisokli paigaldamist
kruvige sokliliistu külge esisokli
kinnitusnurgad (2 tk esisokli kohta).

Lükake esisokkel paika
Kinnitage esisoklid piltidel näidatud
moel nii, et need lukustuks külgseinte
vahele.

ERIMÕÕDULISED LAEPLAADID
Kui komplekti kuulub valgustipaneel (halogeen- või LED lampide jaoks) või laeplaat, mis on
suurema sügavusega, kui külgseinad, siis asetage need plaadid külgseinte PEALE ja kinnitage
metallnurkadega.
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RIIDEPUUTORU PAIGALDUS
OVAL T + OVAL S

Paigaldage riidepuutoru
seinakandurid seinaplaatidele
selleks ettenähtud aukudesse.

Riidepuutorud tarnitakse õiges
mõõdus.

Ümartorud ROD25 ja GIE-3007

Paigaldage riidepuutoru
seinakandurid seinaplaatidele
selleks ettenähtud kruvidega
(õpetus pakendis).

Muude riidepuutorude lisatarvikute
paigaldusjuhised leiate toodete
pakendist.

SAHTLIBOKSIDE PAIGALDUS KAPI KÜLJESEINTE VAHELE.
Sahtlikapid tarnitakse
kokkumonteeritult ning need
tuleb lihtsalt seinte vahele
paika tõsta. Üldjuhul on
arvestatud, et sahtliboks
toetub eelnevalt paigaldatud
riiulile või soklile.
NB! vajadusel võite
sahtlikapi kinnitada kapi
seinaplaatide külge, tehes
seda kruvidega sahtliboksi
seestpoolt.
NB! (kruvi ei tohiks olla
pikem kui 32mm)
NB! Külg- ja vaheseinte
paigaldamisel arvestage, et
sahtlikappide taha ei saa
paigaldada metallnurki.

PS! Sahtliboksi kinnitamise
hõlbustamiseks avage sahtel, pange
käed sahtli alla esipaneeli ja
sahtlikülgede ühenduskohta. Mõlemal
pool sahtli servades on
kinnitusklambrid. Vajutage käepidet ja
tõstke sahtlit. Sahtel eraldub siinide
küljest.
Kinnitage sahtliboks küljeseinte
külge kruvidega läbi sahtliboksi
külgede!
NB! Kruvid ei tohiks olla pikemad
kui 32mm.
Sahtli tagasi panemiseks tõmmage
sahtlisiinid boksist välja, asetage
sahtel korrektselt siinidele ja lükake
sahtel ettevaatlikult kinni. Sahtli
lõplikul ühendumisel siinidega peaks
kostma väike klõpsatus.

KÄESOLEVAS JUHENDIS MÄRKIMATA RIIULISÜSTEEMI OSADE PAIGALDUS:
Korvitornidel on eraldi raamid, mille pakendis on kaasas ka paigaldusjuhend.
Erinevate korvide paigaldusjuhendid asuvad korvide pakendis.
Metabox sahtlite paigaldamiseks lugege eraldi juhendit.
NB! Liuguste paigaldusjuhend asub liuguste siinide pakendis.
LEHT 4

