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KZ: Ернеулік қосылу үшін бөлшектер жиынтығы.  
       Мөлшері (ҰхЕхБ): 200х170х30 

KZ: Материал: PS KZ: Жалпы салмағы: 0,025 кг

KZ: Қызмет мерзімі: 10 жыл

KZ: Импорттаушы/ атушы/Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды C
      қабылдайтын ұйым: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
      050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77 үйі, «  » БО, 6 қабат, 07 кеңсеPARK VIEW

KZ:   Ресейде жасалған

KZ: Дайындалған күні: дд.мм.гггг

KZ: ттМ ндетт сертификаттау а мен нде йкест к декларация а т жатпайды.i i mi i i ayap ғ ә ғ

+7(4822) 35-88-44 

www.rnw.ru
mebel@rnw.ru

KZ: Дайындаушы және ұйым, Ресей Федерациясында тауар сапасы бойынша шағымдарды 
      қабылдауға үәкілетті: ЖШҚ «Экологические технологии», Ресей, 170100, 
      Тверь облысы, Тверь қ., Индустриальная көшесі, 13 үйі, 315 кеңсе

Үстелдің үстіңгі тақтайы 
үшін ернеуліктің 

қондырғының жиынтығы 

Жоғары тығыздықты 
полиэтиленнен жасалған 

жеке қаптама

KZ: Кепілдік мерзімі: 2 жыл 



Үстелдің үстіңгі тақтайында ернеуліктің монтажы:
1. Үстелдің үстіңгі тақтайының барлық бұрыштарының монтаж алаңдарын орнатыңыз және оларды "А сұлбасында" 
көрсетілгендей бұраншегелермен** бекітіңіз (№2, №6, №7 элементтері). Ылғалдың енуіне жол бермеу үшін 
учаскелердің табаның санитарлық силикон тығыздағышпен өңдеу ұсынылады.
2. Орнату алаңдарының шеттері арасындағы қашықтықты өлшеу және базалық пен сәндік бөлікпен бірге осы 
өлшемде ернеулікті кесіп тастау.
3. Орнату алаңының шетінен үстелдің үстіңгі тақтайының соңына дейін ұзындығын өлшеу (егер ернеулік үстелдің 
үстіңгі тақтайының шетіне шықса) және 2 мм алып тастау (№3,№4 элементтер). Алынған өлшемде Базалық және 
сәндік бөлікпен бірге ернеулікті кесіп тастау.
4. Ернеуліктің базалық бөлігің сәндік бөліктен бөліп, базалық бөліктің негізіне санитарлық силиконды тығыздағышты 
жағыңыз, оны қабырғаға басып, бұраншегелермен бекітіңіз**.
5. Монтаждық ойықтардағы ернеуліктің сәндік бөлігін бекітіңіз.
6. Жұптылықты сақтай отырып, ішкі және сыртқы бұрыштарға сәндік қаптамаларды орнату (№5, №8, №9 
элементтері) "Б Сұлбасын" қараңыз). Сәндік қаптамаларды жақсы бекіту үшін ПВХ-ға арналған желімді пайдалану 
ұсынылады.
7. Егер ернеулікті ұзарту (биіктету) қажет болса, №1 жалғауыш элементті қолданыңыз.
8. Қапталдық бітеуіштерді орнатыңыз. Қапталдық бітеуіштерді жақсы бекіту үшін ПВХ-ға арналған желімді пайдалану 
ұсынылады.
** бұраншегелердің өлшемін үстелдің үстіңгі тақтайының материалы мен қалыңдығына орай таңдаңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Бөлшектерді жылу және механикалық әсерге, сондай-ақ агрессивті ортаға ұшыратпаңыз.

Жиынтықтың құрамы*:
Бітеуіш - 2 дана (№3 және №4)
Жалғауыш элементі - 1 дана (№1)
Ішкі бұрыш - 1 дана (№2+ №8)
Ішкі бұрышы 135 градус - 1 дана (№9+ №7)
Сыртқы бұрыш - 1 дана (№5+ №6)
Монтаждау жөніндегі нұсқаулық - 1 дана
* Нөмірлер бөлшектердің ішкі жағында орналасқан.

Сұлба А 

Бұраншегелер 
300 мм қадаммен орнатылады 

МОНТАЖДАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Үстелдің үстіңгі тақтайына арналған ернеулік үстелге ұқыпты, аяқталған эстетикалық көрініс 
беруге арналған. Ол қабырғаның олқылықтары мен саңылауларын жасырады, сұйықтықтың, 
үгінділер мен ұсақ заттардың қабырға мен үстелдің үстіңгі тақтайының арасындағы кеңістікке 
түсуіне жол бермейді.

Сұлба Б 

Ернеуліктің базалық бөлігі
Ернеуліктің сәндік бөлігі

Бұраншегелер


