
Мобiльна тумба, повнiстю з металу, повнiстю розбiрна конструкцiя,
4 шухляди, ролики для твердої пiдлоги з гальмами.

х54
DIN1587 гайка М4 ковпачкова 5 цб
х16

80L iСамонар зний гвинт 4,2 х 13
цб нпкр бурт РН 

Самонарізний гвинт «Блоха» 3,5х9,5

х18

х10

х16
DIN967 PZ+PLГвинт М4х6 бурт цб 

DIN967 5 14 PZ+PLГвинт М х  бурт цб 

DIN934 Гайка М5 цб

х10

Шайба пруж. кв. с ч. 5 цбi

х10

Шайба плоска М5 цб

х10
Шайба плоска М3 цб

х18

направляючі телескопічні повного висування

х4

х8 ( комплекта)4 

Ролик гумовий на площадці
з гальмом

Кер вництво по складанню тумби Тангоi



1. Прикручуємо 4 ролики самонарізним гвинтом 80L 4,2х13 мм
2. Ст йка 3 мм., вставляємо одну в ншуi i

3. Прикручуємо ст йки, гвинтом М5i
4. Ставимо в посл довност : шайба,i i
 гровер, гайка

6. Ставимо в посл довност : шайба,i i
 гровер, гайка

5. Прикручуємо дно тумби



7а. Прикручуємо ручки та направляючі телескопічні, самонарізним гвинтом
    80L 4,2х13 мм

7б. Прикручуємо праву, л ву, та задню ст нки, самонарізним гвинтом i i
            80L 4,2х13 мм., попередньо не затягуючи кр плення.i

8. Ставимо шухляди, перев ряємо равно-i
м рн ть їх руху, центруємо тумбу, та за-i ic
тягуємо кр плення (мал. б)i 7

7а

7б

9. Прикручуємо верхню полицю само-
нарізним гвинтом 80L 4,2х13 мм., попе-
редньо знявши верхн  шухляди.i



Зауваження та побажання надсилайте за адресою: dealdent@gmail.com

Збираємо ящики  

А. Прикручуємо передн панел , самонарізним гвинтом «Блоха» 3,5х9,5   i i

Б. Прикручуємо направляючі телескопічні (попередньо роз єднавши їх), з кожної ’  
     сторони ставимо по 2 гвинта М4х6, та 2 гайки М4 ковпачков .i

В. Решітка з нержав ючої стал  (це єi i
     додаткова опц я, постачається окремо)   i

Увага: для того, щоб роз єднати телескоп чн  направляюч  або зняти ящик, треба:’ i i i
            натиснути на пластиков  вуса направляючої з кожної сторони, та потягнутиi
            на себе.

Ще більше інформації на сайті  , : www.dealdent.com.ua


