MONTAGE ALMAWOOD
1.
Plaats de jukken
(*1) tegen de wand
ongeveer op de
plaats waar ze
definitief zullen
staan.
Leg de legborden
in stapeltjes en
houdt kruisschoor,
pennen, vijzen en
schroevendraaier
binnen handbereik.
3.
Haak het onderste
legbord over de
pennen.
Opgelet! Vraag
aan iemand om dit
juk even vast te
houden tot er
voldoende
stabiliteit is.
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1.
Placez les
chelles (*1)
contre le mur,
environ leur
emplacement
d finitif.
Pr parez les
tablettes en petits
tas et gardez
supports, vis,
croisillons et
tournevis port e
de main.
3.
Accrochez la
tablette inf rieure
aux supports.
Attention !
Demandez de
l aide quelqu un
pour tenir
l chelle, jusqu
ce que la
construction soit
assez stable.
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2.
Plaats
eindpennen (2*)
in de onderste
perforaties van
het 1ste juk.

2.
Placez les
supports simples
(*2) dans les
perforations
rondes au bas
de la 1 re
chelle.

4.
Plaats
verbindingspennen (*3) in
de onderste
perforaties van
het 2de juk en
haak het eerste
legbord vast.

4.
Placez les
supports doubles
(*3) dans les
perforations au
bas de la 2 me
chelle.
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5.
Haak het onderste
legbord vast aan
de andere zijde
van het 2de juk.

5.
Accrochez la
tablette inf rieure
suivante l autre
c t de la 2 me
chelle.

6.
Plaats het 3de
juk.

6.
Placez la 3 me
chelle.

7.
Plaats de pennen
in de bovenste
perforaties van de
jukken en haak het
bovenste legbord
vast.

7.
Placez les
supports dans les
perforations en
haut des chelles
et accrochez la
tablette
sup rieure.

8.
Haak het
bovenste
legbord van de
volgende sectie
vast.

8.
Accrochez la
tablette
sup rieure de la
section suivante.
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9.
Plaats alle pennen
op de juiste hoogte
in de jukken
(steeds 2 per
legbord/juk)

12.
Plaats het rek door
middel van een
waterpas perfect
horizontaal en
schroef de andere
zijde van de
kruisschoor vast
rechtsonder.
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9.
Placez tous les
supports la
hauteur que vous
souhaitez
(chaque fois 2 par
tablette/ chelle)

12.
Placez le
rayonnage
parfaitement
l horizontale au
moyen d un
niveau et vissez
l autre c t du
croisillon au bas
droite.
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10.
Haak alle
legborden over
de pennen.

10.
Accrochez les
tablettes
restantes aux
supports.

11.
Schroef op de
achterzijde van
het rek (= kant
waar de
legborden niet
afgerond zijn) 1
zijde van de
kruisschoor vast.
(ca. linksboven)

11.
A l arri re du
rayonnage (= le
c t o les
tablettes ne sont
pas arondies)
vissez 1 c t le
croisillon (un peu
en haut
gauche)

13.
Schroef de 3de
zijde van de
kruisschoor vast
linksonder.

13.
Vissez le 3 me
c t du croisillon
au bas.
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14.
Schroef de 4de
zijde van de
kruisschoor vast
rechtsboven.

14.
Vissez finalement
le 4 me c t du
Croisillon en haut
droite.

15.
15.
Schuif het rek op Poussez le
zijn plaats.
rayonnages
son
emplacement
d finitif.

(*1)
OPGELET! Een juk (staander) heeft een boven- en onderkant. De bovenkant is die zijde waar de ronde perforatie het dichtst tegen het uiteinde van de poot aangebracht is.
ATTENTION! Il y a une diff rence entre le haut et le bas des chelles. Le haut est la partie o la perforation se trouve le plus pr s possible de l extr mit du pied.
(*2)
Eindpen = metalen cilindervormige drager voorzien van 1 gleuf en 1 verhoogde rand. Deze pennen worden gebruikt wanneer de pen slechts aan 1 zijde een legbord moet dragen.
Support simple = support cylindrique pourvu d une fente et d un rebord. Ces supports sont utilis s quand le support ne doit porter la tablette d un c t .
(*3)
Verbindingspen = metalen cilindervormige dragen voorzien van 2 gleuven. Deze pennen worden gebruikt wanneer de pen aan beide zijden een legbord moet dragen.
Support double = support cylindrique pourvu de 2 fentes. Ces supports sont utilis s quand le support doit porter une tablette de chaque c t de l chelle.

Schoringspatroon

Stabilisation
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