
    PAT CLASSIC
    Instrucțiuni de montare și de folosire

din anul 1991

Garanția este valabilă numai dacă se folosește conform instrucțiunilor!

Pat CLASSIC este un produs din lemn masiv, fag. 
Produsul este finisat lăcuit natur sau vopsit alb.

Dimensiunea saltelei este 900x1900 mm.
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Conținutul pachetului

Vă rugăm să verificați dacă aveți toate elementele de mai jos în pachet:

A.  capăt pat 1 = 1buc
B.  capăt pat 2 = 1buc
C.  lonjeron = 2 buc
D.  element suport saltea

Feronerie:

 1. șurub lemn (3,5 x 30 mm) = 22
 2. bolț (M6 x 10 x 14 mm) = 8
 3. șurub (M6 x 90 mm) = 8
 4. cheie hexagonală =1
 5. cep cilindric = 8

1.

Dimensiunea de gabarit este: 
1000x2000x750 mm.

Înălțimea produsului este 
750 mm.

Produsul este demontabil,
ambalat în 2 cutii.

www.scprofil.ro
S.C. PROFIL IMPORT-EXPORT S.R.L.
Reghin, Str. C.A. Todea, Nr. 6, jud. Mures
tel/fax: 0265-513986
e-mail: office@scprofil.ro

Mulțumim pentru că 
ați ales produsul 
PROFIL!

Conținutul pachetului

Vă rugăm să verificați dacă aveți toate elementele de mai jos în pachet:

A.  capăt pat 1 = 1buc
B.  capăt pat 2 = 1buc
C.  lonjeron = 2 buc
D.  element suport saltea

Feronerie:

 1. șurub lemn (3,5 x 30 mm) = 22
 2. bolț (M6 x 10 x 14 mm) = 8
 3. șurub (M6 x 90 mm) = 8
 4. cheie hexagonală =1
 5. cep cilindric = 8

1.

Dimensiunea de gabarit este: 
1000x2000x750 mm.

Înălțimea produsului este 
750 mm.

Produsul este demontabil,
ambalat în 2 cutii.

www.scprofil.ro
S.C. PROFIL IMPORT-EXPORT S.R.L.
Reghin, Str. C.A. Todea, Nr. 6, jud. Mures
tel/fax: 0265-513986
e-mail: office@scprofil.ro

Mulțumim pentru că 
ați ales produsul 
PROFIL!


	Page 1
	Page 2

