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Listă debitare placaj brut BB/CP mesteacăn (2500 x 1250 x 18 mm)
Traverse:   2 buc. 100 x 1300 mm
Placă de subsol:   1 buc. 200 x 1300 mm
Pereți intermediari:  3 buc. 384 x 432 mm
Placă de capac:   1 buc. 358 x 1950 mm

Listă debitare placaj multiplex plop CC (2500 x 1250 x 18 mm)
Picioare:   2 buc. 140 x 384 mm
Fund și capac exterior:  2 buc. 420 x 2100 mm
Părți frontale:   4 buc. 420 x 450 mm
Poliță:   1 buc. 384 x 900 mm

Profil pin calitatea A  2 buc. 2000 x 60 x 13,5 mm

Bufet Wladimir

40 x JD+ holţșurub universal oţel 
zincat galben T20 stea 4,0 x 35 mm 

8 x JD+ holţșurub universal oţel 
zincat galben T25 stea 5,0 x 30 mm

Metru de tâmplărie

Fierăstrău 
pendular

UNELTE

Bloc pt. șlefuire 
manuală

Hârtie abrazivă
granulație 120

Creion

MATERIALE

Mașină de găurit 
și înșurubat 
Burghiu cu adâncitor
Set biți

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță de la sfârșitul acestor instrucțiuni.

SIGURANŢĂ
PROFIL PIN MM CALITATE 
A
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Instrucțiuni în 20 de pași

Capac exterior (placă 
multiplex mesteacăn alb)

Poliță (placă multiplex mesteacăn alb)

Capac jos  
(pin de Alep)
(nu este vizibilă)

Perete intermediar (pin de Alep)
(nu este vizibilă)

Placă de bază (placă multiplex 
mesteacăn alb)

Parte frontală stânga față  
(multiplex mesteacăn alb)

Pereți intermediari
(Pin de Alep)

Parte frontală stânga spate (multiplex 
mesteacăn alb) (nu este vizibilă)

Parte frontală dreapta spate 
(multiplex mesteacăn alb)Parte frontală dreapta față 

(multiplex mesteacăn alb)

Picior stânga (placă  
multiplex mesteacăn alb)

Picior dreapta (placă  
multiplex mesteacăn alb)Construcție de subsol constând din placa de subsol 

(pin de Alep) și două traverse (pin de Alep)

INDICAŢIE CU PRIVIRE LA MONTAJ

Pe bufet nu sunt vizibile din exterior găuri/înșurubări. 
Prin urmare, în interiorul bufetului sunt ascunse o 
„construcție de subsol“ și o „construcție capac“, cu 
care vor fi îmbinate cu șuruburi de jos, respectiv din 
interior, plăcile multiplex albe.

Înfășurați hârtie abrazivă în jurul blocului pentru șlefuire manuală 
și șlefuiți muchiile de tăiere până la netezirea tuturor zonelor cu 
rugozități.

1

Construcție capac constând din placa capac 
(pin de Alep) și două rigle (pin).

Pentru găurire se recomandă un „burghiu de găurire preliminară cu 
adâncitor“. Astfel, la partea superioară a găurii rezultă un con, care 
oferă loc pentru capul șurubului. Astfel, capul șurubului nu va ieși în 
afară și veți evita fisuri ale lemnului!

INDICIU: GĂURIȚI ȘLEFUIREA MUCHIILOR TĂIATE CU FIERĂSTRĂUL

50 mm

2 X

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PLĂCII DE SUBSOL (PIN DE ALEP)

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA TRAVERSELOR (PIN DE ALEP)

Găuriți și zencuiți placa de subsol cu burghiul cu adâncitor 
corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu 
șuruburi placa de subsol cu placa de bază.

Găuriți și zencuiți traversele cu burghiul cu adâncitor, corespunzător 
schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi traversele cu 
placa de subsol. Cele două traverse pot fi așezate una peste cealaltă 
și găurite într-o singură etapă de lucru – astfel nu va mai fi necesară 
o a doua marcare. Ulterior zencuiți separat găurile traversei situate în 
partea de jos.

40 mm

9 mm

40 mm

40 mm 40 mm

100 mm

50 mm
300 mm 300 mm

100 mm

450 mm 450 mm

2 3
1300 mm

1300 mm

Partea inferioară

200 mm

100 mm
650 mm
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Bufet Wladimir

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA CELOR 2 PICIOARE

Îmbinați placa de subsol cu traversele cu câte cinci șuruburi 
(4,0 x 35 mm).

Găuriți și zencuiți de sus picioarele cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Cele două picioare pot fi așezate unul peste 
celălalt și găurite într-o singură etapă de lucru – astfel nu va mai fi 
necesară o a doua marcare. Ulterior zencuiți separat de sus găurile 
piciorului situat în partea de jos.

4 5

MONTAREA CONSTRUCȚIEI DE SUBSOL
Îmbinați picioarele cu câte șase șuruburi (4,0 x 35 mm) cu 
construcția de subsol.

6

2 X
384 mm

140 mm
75 mm

9 mm

Partea superioară

83 mm 83 mm

114 mm 114 mm

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PLĂCII DE BAZĂ
Găuriți și zencuiți placa de bază cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu 
șuruburi placa de bază cu pereții intermediari și cu părțile frontale.

7
2100 mm

Partea inferioară

420 mm

9 mm

9 mm

30
 m

m

1310 mm

48 mm

48 mm
411 mm

30
 m

m

370 mm 370 mm

411 mm

ÎMBINAREA CU ȘURUBURI A PLĂCII  
DE SUBSOL CU TRAVERSELE

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA CELOR 2 PEREȚI INTERMEDIARI

Tăiați pereții intermediari cu ferăstrăul pendular corespunzător 
schiței. Acolo vor fi introduse mai târziu riglele construcției capac.

Găuriți și zencuiți doi dintre cei trei pereți intermediari cu burghiul 
cu adâncitor, corespunzător schiței. Cei doi pereți intermediari pot 
fi așezați unul peste celălalt și găuriți într-o singură etapă de lucru 
– nu va mai fi necesară o a doua marcare. Ulterior zencuiți separat 
găurile peretelui intermediar situat în partea de jos. Prin aceste găuri 
îmbinați mai târziu cu șuruburi cei doi pereți intermediari cu polița.

8 93 X 2 X

384 mm

384 mm

432 mm

432 mm

50 mm50 mm
214 mm

13,5 mm13,5 mm

42 mm

TĂIEREA CU FIERĂSTRĂUL A CELOR 3 
PEREȚI INTERMEDIARI (PIN DE ALEP)
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180 mm
40 mm

180 mm

270 mm 270 mm60 mm

2 X
Partea interioară

MONTAREA CONSTRUCȚIEI DE SUBSOL
Îmbinați pereții intermediari cu câte două șuruburi (4,0 x 35 mm) de 
jos cu placa de bază, prin găurile interioare din schița dimensională 
din imaginea 7. Apoi fixați polița cu câte două șuruburi  
(4,0 x 35 mm) între cei doi pereți intermediari.

Îmbinați construcția de subsol cu opt șuruburi (5,0 x 30 mm) de jos 
cu placa de bază, prin găurile din schița dimensională imaginea 2.

10

Tăiați cele două rigle ale construcției capac corespunzător schiței, 
apoi le găuriți și le zencuiți cu burghiul cu adâncitor. Prin aceste 
găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi cele două rigle cu capacul 
inferior (pin de Alep).

Găuriți și zencuiți riglele din partea cealaltă (acum partea 
interioară) cu burghiul cu adâncitor, corespunzător schiței. Prin 
aceste găuri îmbinați mai târziu cu șuruburi cele două rigle dinspre 
interior cu părțile frontale (multiplex mesteacăn).

9 mm

31 mm 31 mm
600 mm 600 mm

12
1950 mm 1950 mm

60 mm

2 X
Partea exterioară

11

13

DEBITAREA, GĂURIREA ȘI ZENCUIREA CELOR 2 RIGLE (PIN) DEBITAREA, GĂURIREA ȘI ZENCUIREA CELOR 2 RIGLE (PIN)

ÎMBINAREA CU ȘURUBURI A PLĂCILOR 
ȘI PEREȚILOR INTERMEDIARI

Găuriți și zencuiți placa de capac cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu 
șuruburi această placă de capac cu capacul.

Găuriți și zencuiți placa de capac cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu 
șuruburi această placă de capac cu pereții intermediari.

80 mm 80 mm 90 mm90 mm

80 mm 80 mm 90 mm90 mm

100 mm 100 mm 336 mm336 mm500 mm 700 mm 1240 mm

14 15
1950 mm 1950 mm

Partea inferioară Partea superioară

358 mm 358 mm

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PLĂCII CAPAC 
(PARTEA INFERIOARĂ)

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PLĂCII CAPAC 
(PARTEA SUPERIOARĂ)
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Evidență articole
NR. ART.
5558226 Placaj brut BB/CP mesteacăn 2500 x 1250 x 18 mm

10304488 Placaj multiplex plop CC 2500 x 1250 x 18 mm

5491006 Profil pin calitatea A 2000 x 60 x 13,5 mm

7817960 JD+ holţșurub universal oţel zincat galben T25 stea 
5,0 x 30 mm

7817929 JD+ holţșurub universal oţel zincat galben T20 stea 
4,0 x 35 mm

DENUMIRE

ÎNȘURUBAREA CAPACULUI CU PLACA DE CAPAC
Înșurubați capacul dinspre partea de jos cu opt șuruburi  
(5,0 x 30 mm) cu placa de capac, prin găurile din schița 
dimensională din imaginea 14. 

20

Bufet Wladimir

ÎMBINAREA CU ȘURUBURI A PĂRȚILOR FRONTALE CU RIGLELE
Înșurubați de jos cele patru părți frontale cu câte două șuruburi 
(4,0 x 35 mm) cu placa de bază, prin găurile exterioare din schița 
dimensională din imaginea 7.

18

Înșurubați construcția de capac cu câte două șuruburi (4,0 x 35 mm) 
de sus cu pereții intermediari, prin găurile din schița dimensională 
din imaginea 15.

17

ÎMBINAREA CU ȘURUBURI A PĂRȚILOR FRONTALE CU RIGLELE
Înșurubați dinspre interior cele patru părți frontale cu câte două 
șuruburi (4,0 x 35 mm) cu cele două rigle, prin găurile din schița 
dimensională din imaginea 13.

19

MONTAREA CONSTRUCȚIEI CAPAC
Înșurubați riglele, aliniate la nivel în partea de sus, cu câte patru 
șuruburi (4,0 x 35 mm) cu placa de capac, prin găurile schiței 
dimensionale din imaginea 12.

16

ÎMBINAREA CU ȘURUBURI A CONSTRUCȚIEI  
CAPAC CU PEREȚII INTERMEDIARI
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Indicații de siguranță

Imagine exemplificativă

1.  Niciuna dintre piesele de mobilier nu poate fi utilizată 
pentru cățărare sau exerciții de gimnastică. Pentru a 
preveni accidentele prin cădere, atrageți atenția, în 
special copiilor, în ceea ce privește riscurile. 

2.  În toate etapele de lucru, purtați echipament de 
protecție adecvat.

3.  Înainte de a construi mobila, șlefuiți toate suprafețele 
cu asperități de la tăierea cu fierăstrăul, pentru a 
preveni vătămările (de ex. așchii de lemn). 

4.  În mod optim, toate muchiile trebuie prelucrate cu o 
freză router (freză cu rază minimă de 3 mm). În cazul 
în care nu este disponibilă o freză router, muchia 
trebuie șlefuită manual la o rază minimă de 2 mm.

Instrucțiunile au fost elaborate cu cea mai mare grijă, însă ele pot prezenta doar o 
procedură posibilă. De aceea, evaluați-vă în mod realist propriile abilități și, în caz de 
nesiguranță, solicitați neapărat sfatul unui specialist! 
HORNBACH nu răspunde în cazul unei utilizări greșite a materialelor și uneltelor și nici 
în cazul unui montaj necorespunzător și care nu este efectuat profesional. 

Important! Vă rugăm să citiți 
cu atenție aceste informații.
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HORNBACH CENTRALĂ SRL
Strada Hornbach 17-21
Domnești, Ilfov, 077096

Dumneavoastră decideți dacă 
proiectul dorit este gata!
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