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Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă

Un ciocan de dimensiune
medie

Este recomandat ca 
montajul să fie făcut de 
minim două persoane

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Instrucțiuni montaj:Carcasa Comoda 
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Pasul 4 (Montaj Repere)
Se prinde  placa (5)  cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, 
urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (1) x 2 buc si 
pe placa (2) x 2 buc pana acestea raman stranse.

 (Ca)

 (De)

5

2

1

Pasul 5 (Montaj HDF + Picioare)
 Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7 si 8)
 folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 32 buc, iar la imbinari se 
 folosesc  Profile H acolo unde este spau gol si saibe p cupa (Sc) unde este
 polita. 

 6 x (Pi)
12 x (S3)

Detaliu Profil H

Detaliu Cui + Saiba p cupa

8
7
7
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Elemente feronerie pentru 1 x Carcasa Comoda:

Ca
CAMA 

12 Co
CONFIRMATOR 7X50

3

Cu
CUIE

50 Pi
PICIOR PLASTIC 5 mm

6

De
DEMONTABIL CU EXCENTRIC

12

Sc
SAIBA TIP CUPA

8

S3
SURUB 3.5X16

12

Gs
GLISIERA PENTRU LATERALA ST.

2 Gd
GLISIERA PENTRU LATERALA DR.

2

Pag. 2

Se prinde cu infiletanta (Gs) x 1 buc pe placa (1) si (Gd) x 1 buc pe placa (2), 
fiecare cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile punctate din placa. (Detaliu 1)

 (Detaliu 1)

 (Detaliu 2)

 Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 4 x (De) pe placile (1)
 si (2) cate 2 / placa. (Detaliu 2)

Pasul 1

Glisiera
 pt. late

rala dre
apta

             
      (Gd)

(De)

1

1

2

2
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Pasul 2 (Montaj Repere) 
Se prinde placa (6) de placa (4) cu ajutorul celor 3 Confirmatoare (Co) in gaurile 
existente pe placa (4).

4

6

Pasul 3 (Montaj Repere)
Se prind placile  (1) si (2) de placile (3,4,6 ) cu demontabili (De) x 8 buc in
gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 8 buc pana acestea 
raman stranse.

6

4

3



Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei

sau scaneaza codul QR pentru
instrucuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei

sau scaneaza codul QR pentru
 instrucuni si video-uri cu montaj

Modul  2 X SERTAREModul  2 X SERTARE MB-DUCO-SE MB-DUCO-SEwww.mobilalaguna.ro www.mobilalaguna.ro Pag. 1

Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă

Un ciocan de dimensiune
medie

Este recomandat ca 
montajul să fie făcut de 
minim două persoane

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Instrucțiuni montaj:
In pachet se regasesc 2 sertare.

1 x Sertar
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Pasul 5 (Montaj Maner) 
Se prinde cu surubelnita manerul (Mn) pe placa (4) cu suruburi (S4) - M4x27 
cate 2 buc/ maner.

4

4
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Elemente feronerie pentru 2 x Sertare:

S4
SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27

4Cu
CUIE

50

S5
SURUB 3.5X30

4 S6
SURUB 3.5X40

16

S3
SURUB 3.5X16

16

GSs
GLISIERA PENTRU SERTAR ST.

2

GSd
GLISIERA PENTRU SERTAR DR.

2
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Se prind placile (3) de placile (1) si (2) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5 x 40,
cate 4 buc/placa.

Pasul 1

1

2 3

3

Pasul 2 (Montaj HDF)
 Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (5)
 folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 25 buc. 

Se masoara 
diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul!

5
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Pasul 4 (Montaj Repere) 
Se prinde ansamblul de mai sus de placa (4) cu ajutorul suruburilor (S5) 3.5x30 -
cate 2 buc/sertar. Atene!!! Se prinde surubul in placa (2) iar capul surubului 
trebuie fixat in una dintre gaurile de mai jos in funce de unde vre sa 
poziona sertarul.

Gaurile din stanga
pentru sertar dreapta

Gaurile din dreapta
pentru sertar stanga

Gaurile din mijloc
pentru Comoda Tv

2

4

Pasul 3 (Montaj Glisiere Stanga / Dreapta Sertar )
Se monteaza pe placa (3) -1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta 
(GsD) si pe placa (3) -1 x (GsS) Glisiera pentru sertar partea stanga,
cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 /glisiera.

3

3


