
Nr.
ordine

Nume DIMENSIU
NE (MM)

Buc

1 LATERALA STANGA 684X480 1
2 LATERALA DREAPTA 684X480 1
3 FUND 600X480 1 UNELTE NECESARE:
4 LONJERON INFERIOR 568x100 2  - RULETA - nu se livreaza in pachet
5 LONJERON SUPERIOR 568X70 2  - SURUBELNITA - nu se livreaza in pachet
6 APLICA FATA 596x83 1  - CIOCAN - nu se livreaza in pachet

 - CHEIE HEXAGONALA - se livreaza in pachet

Nume EUROSURUB CAPAC
EUROSURUB

DEMONTABIL CU
EXCENTRIC

CAPAC
DEMONTABIL

HOLTZSURUB
3.5X16 IMBUS

PICIOR
PLASTIC

H100
CEPURI HOLTZSURUBUR

I 3.5X25

Materiale Feronerie

Buc 12 8 2 2 16 1 4 4 4

PAS 1: PAS 2:
Se bat cepurile in gaurile mari Se prind picioarele de fund cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16 si a surubelnitei la 5 cm de
ale lonjeroanelor inferioare colturile corpului. Se fixeaza aplica fata (7) pe fata corpului cu ajutorul demontabililor.
Se monteaza lateralele de
lonjeroanele inferioare cu ajutorul
eurosuruburilor dupa ce,
in prealabil, s-au pozitionat cu
ajutorul cepurilor.
Se fixeaza lateralele de fund cu
ajutorul eurosuruburilor.Se
prind  lonjeroanele superioare (5)
de laterale tot cu ajutorul
eurosuruburilor.

Holtzsuruburile 3.5x25 sunt pentru a prinde blatul pe corp bupa ce s-a montat toata bucataria.

Nr.
ordine

Nume DIMENSIU
NE (MM)

Buc

1 LATERALA STANGA 684X480 1
2 LATERALA DREAPTA 684X480 1
3 FUND 600X480 1 UNELTE NECESARE:
4 LONJERON INFERIOR 568x100 2  - RULETA - nu se livreaza in pachet
5 LONJERON SUPERIOR 568X70 2  - SURUBELNITA - nu se livreaza in pachet
6 APLICA FATA 596x83 1  - CIOCAN - nu se livreaza in pachet

 - CHEIE HEXAGONALA - se livreaza in pachet

Nume EUROSURUB CAPAC
EUROSURUB

DEMONTABIL CU
EXCENTRIC

CAPAC
DEMONTABIL

HOLTZSURUB
3.5X16 IMBUS

PICIOR
PLASTIC

H100
CEPURI HOLTZSURUBUR

I 3.5X25

Materiale Feronerie

Buc 12 8 2 2 16 1 4 4 4

PAS 1: PAS 2:
Se bat cepurile in gaurile mari Se prind picioarele de fund cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16 si a surubelnitei la 5 cm de
ale lonjeroanelor inferioare colturile corpului. Se fixeaza aplica fata (7) pe fata corpului cu ajutorul demontabililor.
Se monteaza lateralele de
lonjeroanele inferioare cu ajutorul
eurosuruburilor dupa ce,
in prealabil, s-au pozitionat cu
ajutorul cepurilor.
Se fixeaza lateralele de fund cu
ajutorul eurosuruburilor.Se
prind  lonjeroanele superioare (5)
de laterale tot cu ajutorul
eurosuruburilor.

Holtzsuruburile 3.5x25 sunt pentru a prinde blatul pe corp bupa ce s-a montat toata bucataria.

CORP  CUPTOR - 600X500X800 MM

CORP  CUPTOR - 600X500X800 MM

    Va rugam, dupa ce deschideti cutia, sa verificati daca sunt
toate materialele de feronerie. In caz contrar adresati-va
personalului magazinului.
       Va multumim pentru intelegere!
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toate materialele de feronerie. In caz contrar adresati-va
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       Va multumim pentru intelegere!
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