
SZAFY KARTOTEKOWE
SERII A

(A-42, A-43, A-44)

INSTRUKCJA MONTAŻU

A (Widok z przodu od dołu)

Ścianka boczna

góra

dół

Miejsce usytuowania 
prowadnic szuflady szafy 
kartotekowej serii A

Powierzchnia ślizgowa 
prowadnicy drążka blokującego

Montaż pokrywy należy wykonać
w następującej kolejności 
czynności:
1. Umieścić zaczepy w przedniej 
części pokrywy w rowkach
w powierzchniach czołowych 
ścianek bocznych  (widok A). 
Krzywka zamka powinna znaleźć 
się pod haczykiem drążka 
blokującego. 
2. Odgiąć języczki blokujące 
pokrywy i umieścić je w rowkach 
ścianki tylnej (widok B) i zagiąć 
wewnątrz korpusu.

Montaż złożonych wcześniej szuflad w korpusie szafy kartotekowej należy zacząć od dolnej 
szuflady, przy czym zamek szafy powinien znajdować się w pozycji „zamknięty” - tym samym 
drążek blokujący musi znajdować się w skrajnym górnym położeniu. Po wysunięciu części 
nośnych zamocowanych prowadnic należy odpowiednio ustawić szufladę i osadzić odpowiednie 
elementy mocujące w rowkach szuflady. Zaczep ograniczający drążka blokującego powinien 
znajdować się na powierzchni poziomej ramienia szkieletu szuflady (patrz rys. B).

WYJAŚNIENIA DO INSTRUKCJI

1. Kolejność wykonania poszczególnych czynności montażowych określona jest kolejnymi 
numerami w górnym lewym rogu schematu operacji montażowej.
2. Typy i ilości elementów złącznych (jeżeli są potrzebne) do wykonania czynności montażowej 
podane są obok kolejnego numeru danej operacji montażowej.
3. Napisy umieszczone w polu schematu wskazują nazwę montowanego elementu.
4. Możliwe są zmiany konstrukcyjne, które nie zostały uwzględnione w niniejszej Instrukcji.
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Montaż szuflad w korpusie szafy kartotekowej



INSTRUKCJA MONTAŻU
Montaż szuflady

Montaż korpusu szafy kartotekowej

Dno szuflady

Reling prawy

Ścianka boczna 
lewa

Ścianka boczna 
prawa

Podstawa

Ścianka tylna

Drążek blokujący

Drążek
blokujący

Wkręt samogwintujący*  
M4,2x13

* - W dolnej części korpusu szafy kartotekowej 
(na rysunku nie pokazano) również należy 
zamontować 2 wkręty samogwintujące.

W celu dodatkowego zablokowania ścianek 
bocznych należy zagiąć do wewnątrz 4 zaczepy 
- widoczne na schemacie. 

Profil
ściągający

Kątownik plastikowy

Wkręt samogwintujący  
M4,2x13

Przegroda przesuwna

Zaślepka plastikowa
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