
NÁVOD prO sestaVeNí

NÁVOD pre zOstaVeNie
dílenský ponk — rr016

dielenský ponk — rr016

CZ

SK

• před uvedením výrobku do provozu si přečtěte tento 
návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

• Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produk-
tu k jiným činnostem, než je uvedeno.

• Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhra-
zeny. V případě změn naleznete aktuální návod na 
www.magg.cz

• Vyobrazení jsou díky neustálému inovačnímu postupu 
nezávazná. 

CZ
• spodní deska 1 200 × 600 × 6 mm
• pracovní deska 1 200 × 600 × 9 mm
• děrovaná deska 1 198 × 500 × 3 mm
• Vrchní deska 1 200 × 220 × 6 mm

SK
• spodná doska 1 200 × 600 × 6 mm
• pracovná doska 1 200 × 600 × 9 mm
• dierovaná doska 1 198 × 500 × 3 mm
• Vrchná doska 1 200 × 220 × 6 mm



CZ *
1. Šroub M6 × 15 mm  (6×)
2. Šroub M6 × 10 mm  (54×) 
3. Matka M6  (61×)
4. podložka M6  (122×)
5. Vrut do dřeva  (4×)
6. Závěsný hák  (30×)

SK **
1. skrutka M6 × 15 mm  (6×)
2. skrutka M6 × 10 mm  (54×) 
3. Matka M6  (61×)
4. podložka M6  (122×)
5. Vrut do dreva  (4×)
6. Závesný hák  (30×)

CZ *
10. Horní lišta   (1×)
11. příčník   (5×) 
12. levá podpěra děrované stěny (1×)
13. pravá podpěra děrované stěny (1×)
14. levá horní konzole   (1×)
15. pravá horní konzole (1×)
16. Boční lišta 600 mm (4×)
17. levá zadní noha 1000 mm (1×)
18. pravá zadní noha 1000 mm (1×)
19. levá přední noha 900 mm (1×)
20. pravá přední noha 900 mm (1×)
21. levá vodící lišta 602 mm (1×)
22. pravá vodící lišta 602 mm (1×)
23. Zásuvka 450 × 1115 mm (1×)

*pokud není uvedeno jinak, použijte ke spojení šrouby M6 × 10 (č. 2). na jeden šroub dvě podložky M6 (č. 4) a matku M6 (č. 3).

** pokiaľ nie je uvedené inak, použite na spojenie skrutkami M6 × 10 (č. 2). na jeden skrutku dve podložky M6 (č. 4) a matku M6 (č. 3).

SK **
10. Horní lišta   (1×)
11. příčník   (5×) 
12. Ľavá podpera dierované stěny (1×)
13. pravá podpera dierované stěny (1×)
14. Ľavá horná konzola  (1×)
15. pravá horná konzola (1×)
16. Bočná lišta 600 mm (4×)
17. Ľavá zadná noha 1000 mm (1×)
18. pravá zadná noha 1000 mm (1×)
19. Ľavá predná noha 900 mm (1×)
20. pravá predná noha 900 mm (1×)
21. Ľavá vodiacia lišta 602 mm (1×)
22. pravá vodiacia lišta 602 mm (1×)
23. Zásuvka 450 × 1115 mm (1×)



CZ
položte pravou a levou podpěru děrované stěny (č. 12 
a 13) na rovný povrch.

SK
položte pravú a ľavú podperu dierované steny (č. 12 a 
13) na rovný povrch.

CZ
spojte příčníkem.

SK
spojte priečnikom.

CZ
s použitím šroubů (č. 1) upevněte děrovanou stěnu (C) 
k rámu.

SK
s použitím skrutiek (č. 1) upevnite dierovanou stenu 
(C) k rámu.

CZ
Umístěte levou a pravou horní konzoli (č. 14 a 15) do 
rohů rámu.

SK
Umiestnite ľavú a pravú hernú konzolu (č. 14 a 15) do 
rohov rámu.



CZ
připevněte horní lištu (č. 10) mezi levé a pravé rameno 
konzole.

SK
pripevnite hornú lištu (č. 10) medzi ľavé a pravé rameno 
konzoly.

CZ
připevněte horní desku (d) na vrchní rám pomocí vrutů 
do dřeva (č. 8).

SK
pripevnite hornú dosku (d) na vrchný rám pomocou 
skrutiek do dreva (č. 8).

CZ
položte levou a pravou zadní nohu (č. 17 a 18) na rovný 
povrch.

SK
položte ľavú a pravú zadnú nohu (č. 17 a 18) na rovný 
povrch.

CZ
spojte zadní nohy pomocí příčníku (č. 11).

SK
spojte zadné nohy pomocou priečnika (č. 11).



CZ
nyní připevněte přední levou a pravou nohu (č. 19 a 
20) na boční lišty.

SK
Teraz pripevnite prednú ľavú a pravú nohu (č. 19 a 20) 
na bočnej lišty.

CZ
připevněte další příčník (č. 11) v horní části nohou.

SK
pripevnite ďalší priečnik (č. 11) v hornej časti nôh.

CZ
připevněte 4 boční lišty (č. 16) na zadní nohy.

SK
pripevnite 4 bočné lišty (č. 16) na zadné nohy.

CZ
do horní boční lišty uchyťte vodící lišty (č. 21 a 22).

SK
do hornej bočnej lišty uchytiť vodiace lišty (č. 21 a 22).



CZ
namontujte horní příčník (č. 11) mezi dvě přední nohy.

SK
namontujte horný priečnik (č. 11) medzi dve predné 
nohy.

CZ
namontujte spodní příčník (č. 11) mezi dvě přední nohy.

SK
namontujte spodný priečnik (č. 11) medzi dve predné 
nohy.

CZ
postavte kostru pracovního stolu do svislé polohy.

SK
postavte kostru pracovného stola do zvislej polohy.

CZ
Zasuňte zásuvku na místo podél vodící lišty (č. 21 a 22).

SK
Zasuňte zásuvku na miesto pozdĺž vodiacej lišty (č. 21 
a 22).



CZ
Umístěte spodní desku.

SK
Umiestnite spodnú dosku.

CZ
Umístěte vrchní desku.

SK
Umiestnite vrchnú dosku.

CZ
Upevněte děrovanou stěnu pomocí šroubů M6 × 15 mm 
(č. 1) a otvorů v děrované stěně.

SK
Upevnite dierovanou stenu pomocou skrutiek 
M6 × 5 mm (č. 1) a otvorov v dierovanej stene.

Vyrobeno pro pHT a. s.   •   www.magg.cz
dovozce, odborné opravy a servis zajišťuje:

pHT, a. s., Hany kvapilové 5, 370 10 České Budějovice


