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Bloc pentru șlefuire manuală

Hârtie abrazivă
Granulație 120

Garderobă
Alfred

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

7 x JD+ holţșurub universal oţel 
zincat galben T20 stea 4,0 x 50 mm

Listă debitare placaj brut BB/CP mesteacăn (2500 x 1250 x 18 mm)
2 buc. 400 x 1400 mm
4 buc. 200 x 400 mm

Listă debitare placaj multiplex plop CC (2500 x 1250 x 18 mm)
1 buc. 500x1800 mm

Balustradă rotundă molid (40 x 2250 mm)
7 buc. 80 mm

Metru de tâmplărie

Fierăstrău pendular

UNELTE

Creion

Mașină de găurit și înșurubat 
Burghiu
Set biți de înșurubat

MATERIALE

Menghine cu șurub 120/300 mm

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

SIGURANŢĂ
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Instrucțiuni în 9 pași

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

1

20 mm

Găuriți și zencuiți ambii pereți ai corpului cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Prin aceste găuri vor fi îmbinate mai târziu cu 
șuruburi polițele cu pereții corpului. Cei doi pereți pot fi așezați unul 
peste celălalt și găuriți într-o singură etapă de lucru – astfel nu va 
mai fi necesară o a doua marcare. Ulterior zencuiți separat găurile 
peretelui de corp situat în partea de jos. Unul dintre acești pereți ai 
corpului va deveni peretele din față al corpului (a se vedea pasul 3). 
Celălalt rămâne nemodificat și devine peretele posterior al corpului.

20 mm

200 mm465 mm 465 mm

2 1400 mm

400 mm

9 mm

9 mm

 

perete de corp din partea din față  
(nu este vizibil)

perete de corp posterior

perete frontal exterior (placă  
multiplex mesteacăn alb)

bare rotunde

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!

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PEREȚILOR 
CORPULUI (PLACAJ MESTEACĂN)

INDICIU: GĂURIȚI
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Perspectivă 
Perete de corp spate

Sus
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87

1400 mm

400 mm

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PERETELUI  
DIN FAȚĂ AL CORPULUI (PIN DE ALEP)

GĂURIREA ȘI ZENCUIREA PERETELUI FRONTAL (MULTIPLEX ALB)

MONTAJUL PERETELUI FRONTAL
TĂIEREA ȘI MONTAREA BARELOR ROTUNDE

Așezați peretele din față al corpului cu zencuirile găurilor tocmai 
executate în jos și găuriți și zencuiți cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Prin aceste nouă găuri îmbinați mai târziu cu 
șuruburi acest perete din față al corpului cu peretele frontal. 

Orientați cele patru polițe cu câte trei șuruburi (4,0 x 35 mm) în 
unghi drept pe peretele din față al corpului și înșurubați-le – în 
acest proces, aplicați vârfurile șuruburilor central pe partea frontală 
a polițelor.

Găuriți și zencuiți peretele frontal cu burghiul cu adâncitor, 
corespunzător schiței. Prin aceste găuri îmbinați mai târziu cu 
șuruburi barele rotunde (cârligele pentru haine) cu acest perete 
frontal.

Fixați construcția, compusă din peretele din față al corpului și 
polițe, cu nouă șuruburi (4,0 x 35 mm) dinspre partea din spate, pe 
peretele frontal.

Tăiați cu fierăstrăul pendular din bara rotundă 7 bucăți de 80 mm – la 
tăiere acordați atenție unghiurilor drepte. Înșurubați barele cu câte 
un șurub (4,0 x 50 mm) dinspre partea din spate cu peretele frontal. 
Important: aplicați vârfurile șuruburilor exact în centrul barelor rotunde 
pentru ca acestea să fie montate toate la aceeași înălțime, cu o distanță 
egală între ele. În acest scop, poate fi fixată, de ex., o riglă cu două 
menghine cu șurub pe peretele frontal și poate fi utilizată ca opritor.

Rotunjiți colțurile peretelui frontal. Pentru aceasta, poziționați o 
cutie de lac standard (rază de 55 mm) la colțuri și trasați raza. Apoi 
tăiați colțurile cu fierăstrăul pendular și șlefuiți muchiile de tăiere 
până la netezirea tuturor zonelor cu rugozități.

6

ROTUNJIREA COLȚURILOR PERETELUI FRONTAL

Partea inferioară

125 mm

125 mm

250 mm

100 mm

200 mm

200 mm

100 mm

200 mm
800 mm

1800 mm

500 mm

ÎNȘURUBAREA POLIȚELOR CU PERETELE 
DIN FAȚĂ AL CORPULUI

Garderobă
Alfred
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9

MONTAREA PERETELUI POSTERIOR AL CORPULUI

Îmbinați peretele posterior al corpului, corespunzător schiței, cu câte 
trei șuruburi (4,0 x 35 mm), cu cele patru polițe – în acest proces, 
aplicați vârfurile șuruburilor central pe partea frontală a polițelor. 
Apoi fixați garderoba de perete în așa fel încât placa frontală să 
stea pe pardoseală. În acest sens, acordați atenție punctului 5 din 
indicațiile de siguranță.

Evidență articole
NR. ART.
5558226 Placaj brut mesteacăn 2500 x 1250 x 18 mm BB/CP

10304488 Placă multiplex plop CC 2500 x 1250 x 18 mm

5803624 Balustradă rotundă molid 40 x 2250 mm

7817935 JD+ holțșurub universal oțel zincat 4,0 x 50 mm
7817929 JD+ holțșurub universal oțel zincat 4,0 x 35 mm

DENUMIRE
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Indicații de siguranță

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.

5.  Fixați mobila pe perete în locul adecvat cu elemente 
de fixare potrivite pentru respectivul tip de perete, 
pentru a împiedica o răsturnare a acesteia. În caz de 
nesiguranță, interesați-vă neapărat la comercianții de 
specialitate cu privire la materialul de fixare adecvat.

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.

Imagine exemplificativă

Imagine exemplificativă
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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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