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dotyczy zestawu nr 1
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REGAŁ O ZMIENNYCH 
WYSOKOŚCIACH

Produkt z serii "Ikony polskiego designu".
Regał zaprojektowany w 1959 r. 

Regał składa się z 7 półek,
48 prętów ze stali nierdzewnej 

o 2 wielkościach, 
4 nóżek z podkładkami.
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MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

pojedynczy moduł
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stopka poziomująca (opcjonalnie)
0,8-1,2 cm

a/ Półki najniższe      
(rozstawienie klamr w co 5. otworze)

b/ Półki najwyższe          
(rozstawienie klamr w co 3. otworze)            

a/ b/

Czerwona klamra to klamra krótsza, zawsze umieszczana jako pierwsza.

Istnieje możliwość złożenia regału o średniej wysokości, umieszczając klamry
w co 4. otworze. Wysokość takiego regału wyniesie 219 cm.
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stopka poziomująca (opcjonalnie)
0,8-1,2 cm

stopka poziomująca (opcjonalnie)
0,8-1,2 cm

c/ Inne ułożenia półek
(rozstawienie klamr w co 5. otworze)            



MONTAŻ

a. WKLEJAMY PODKŁADKI FILCOWE 
LUB WYPOZIOMUJEMY PRZY POMOCY 
NÓŻEK   (PATRZ STR 8)

b. ZAKŁADAMY KRÓTSZE KLAMRY

Następnie zakładamy klamry z dłuższą nóżką

Najpierw zakładamy klamry z krótszą nóżką
(oznaczone kolorem czerwonym)

1. Kładziemy półkę na podłodze w docelowym miejscu – sprawdzamy, czy jest poziom.

Jeśli jest – montujemy w półce filcowe podkładki samoprzylepne.(a)
Jeśli nie ma – poziomujemy przy pomocy filcowych podkładek samoprzylepnych 
przyklejanych jedna na drugą.
Jeśli różnice poziomów podłogi są większe – poziomujemy przy użyciu nóżek poziomujących 
i podkładek (patrz – poziomowanie  str. 8)

2. Stawiamy dolną półkę w miejscu, gdzie mamy dostęp ze wszystkich stron.
3. Kładziemy kolejną półkę na pierwszą półkę. (b)
                            



c. PRZESUNIĘCIE O 5 

4. Mocujemy krótsze klamry z jednej strony.(b)
   Umieszczenie:    
- w dolnej półce – w wolnym otworze jak najbliżej krawędzi 
- w górnej półce – w otworze przesuniętym w stosunku do dolnego o 3, 4 lub 5, zależnie 
  od wymaganej wysokości półki
   
Przesunięty:
   o 3 – wysokość 223 cm 
   o 4 – wysokość 219 cm
   o 5 – wysokość 213 cm (c)
                         

d. ZAMOCOWANE KRÓTSZE KLAMRY

5. Mocujemy krótsze klamry z drugiej strony (unosząc półkę). (d)
    Klamry powinny być montowane w odbiciu lustrzanym. Czyli  wg tej samej zasady: 

6. Mocujemy dłuższe klamry tak, żeby się krzyżowały na środku. (e)
7. Dla każdej kolejnej półki powtarzamy czynności 3-6 wg tych samych zasad.(f)

e. MOCOWANIE DŁUŻSZYCH KLAMR f. MOCOWANIE KOLEJNEJ PÓŁKI



POZIOMOWANIE
W przypadku większych nierówności podłoża można użyć nóżek i podstawek poziomujących.

Do poziomowania najlepiej użyć poziomicy.
Poziomowanie najlepiej przeprowadzić przed montażem górnych półek, gdy regał jest jeszcze lekki.
Podstawki poziomujące należy przykleić do regału we właściwej pozycji przed przystąpieniem 
do montażu pozostałych półek regału.

obrotowa nóżka poziomująca
podstawka poziomująca



PRZYMOCUJ REGAŁ DO ŚCIANY

UWAGA!
Przewrócenie się mebla może być 
niebezpieczne. 
Aby temu zapobiec, należy przymocow-
ać go do ściany.

W zestawie nie znajdują się żadne śruby
mocujące, ponieważ różne rodzaje 
ściany wymagają różnych typów śrub. 
Użyj śrub odpowiednich do ścian 
w Twoim domu. 
W przypadku wątpliwości, jakich śrub 
użyć, skontaktuj się z nami.

Mebel nie jest przystosowany do 
przenoszenia obciążeń większych niż 
35 kg na półkę. 

Zabronione jest opieranie się i siadanie 
na półkach - może to spowodować 
wygięcie elementów mocujących. 

W trakcie montażu zalecane jest użycie 
młotka gumowego.

Mebel wykonany jest z miękkiego 
gatunku drewna - uprasza się o 
ostrożne obchodzenie się z półkami.


