
Ordinea asamblării componentelor A şi B a băncii de colţ  
1. Fixaţi picioarele plastice de lateralele nr. 1 cu şuruburi de 16. 
2. Fixaţi colţurile metalice № 2 de piesele nr. 2, 3 cu buloane 6x25mm p/t componenta A. 
3. Aranjaţi lateralele nr. 1 pe o suprafaţă netedă şi tare, bateţi cepurile de lemn în găurile nestrăpunse. 
4. Pe rând îmbucaţi piesele nr. 2, 3, 7 şi laterala nr. 1 cu ajutorul cepurilor vezi des. 1.  
Atenţie: piesele nr. 3 se fixează cu colţurile metalice înăuntru. 
5. Îmbucaţi laterala pereche nr. 1 cu piesele nr. 2, 3, 7 fără a admite spaţiu între laterale şi piese. 
6. Suplimentar piesele nr. 2, 3 fixaţi-le cu şuruburi pentru cuplare PAL de lateralele nr. 1 şi respectiv poziţionând construcţia (des. 1). 
7. Fixaţi cu şuruburi de 16 mm colţurile metalice № 2 ale piesei nr. 2, 3 pe lateralele nr. 1 (p/t componenta A). 
8. Plasaţi şezutul simetric între laterale pe piesele nr. 2 şi nr. 3 fixându-l cu balamalele deschise la 90° pe partea din spate a piesei nr. 2 
cu şuruburi de 16 mm. 
9. Fixaţi cu şuruburi de 16 mm colţurile metalice № 1 de spatarul nr. 6 (des. 1). 
10. Cu ajutorul colţarilor metalice şi şuruburilor de 16 mm fixaţi spătarul între laterale conform liniilor de marcaj. La fixarea 
spătarului apăsaţil uniform pe şezut, pentru a nu admite spaţiu între spătar, şezut şi laterală. 
11. Întoarceţi componenta (A) cu picioarele în sus pe şezut şi bateţi PFL nr. 4 cu șuruburi 20 mm. pe piesele nr. 2, 3 cu cuie la distanţa 
aproximativ 7 cm între ele.  
12. Bateţi PFL nr. 8 cu șuruburi 20 mm. pe partea din spate a lateralelor nr.1, piesei nr. 7 şi a spătarului cu cuie la distanţa aproximativ 
10 cm între ele. 
13. Componenta (B) a garniturii se asamblează identic doar că nu se fixează colţurile metalice № 2 pe piesele nr. 2, 3. 
 

 
 
Ordinea asamblării componentei C a băncii de colţ 
1. Plasaţi şezutul semirotund a componentei C pe partea dreaptă sau stângă a componentei A, în dependenţă de necesitatea formei care 
o alegeţi şi îl montaţi cu ajutorul buloanelor de 6x60 mm până ce partea laterală (în continuare laterală) a componentei A se alipeşte la 
şezutul componentei  C (des. 2). 
Ordinea asamblării componentei C a băncii de colţ 
2.Plasaţi componenta B alături de şezutul componentei C şi identic o montaţi. 
3.Aceiaşi procedură o executaţi cu spătarul a componentei C. 
4.Fixaţi scoaba forma „U” cu şuruburi de 16 mm de şezutul şi de spătarul componentei C des. 2. 
5.Fixaţi colţ metalic de piesa nr.2 conform marcajului şi fixaţ-o de şezutul componentei C. 
6.Fixaţi piesa nr. 1 cu şuruburi de 30 mm de spătarul componentei C în aşa mod ca să fie simetrică faţă de lateralele componentei 
 A şi B. 
7.După ce au fost montate componentele A, B, C acoperiţi găurile care nu au fost folosite cu capace autoadezive, iar şuruburile cu 
capace din plastic pentru mascare. 
 

 

Nr. Dimensiune buc. 
1. 840 x 565 4 
2. 900/400 x 125 1 
3. 900/400 x 160 1 
4. 898/398 x 285 PFL 1 
5. 900/400 x 440 1 
6. 900/400 x 480 1 
7. 900/400 x 90 1 
8. 925/425 x490PFL 1 

Componenta A/B 

Nr. Dimensiune buc. 
1. 560 x 560 1 
2. 175 x 140 1 

 

Componenta C 



 

Ordinea asamblării taburetelor 
1. Fixaţi pe laterale picioarele din plastic, colţurile metalice conform marcajului cu şuruburi 
de 16 mm. 
2. Prelucraşi găurile nestrăpunse de pe laterale şi gaurile mari de la socli cu clei. 
3Aranjaţi lateralele pe o suprafaţă netedă şi tare, bateţi cepurile de lemn în ele. 
4. Cu ajutorul şuruburilor pentru cuplarea PAL fixaţi soclii de laterale în aşa mod ca  
cepurile să între în socli. 
5. Fixaţi simetric plăcile cu ajutorul colţurilor  metalice şi şuruburilor de 16 mm de carcase.  
6. Acoperiţi şuruburile cu capace din plastic pentru mascare. 
 


