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* komponenty pouze pro dělené recepce
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** komponenty pro taškopolici mezi pruhy
*** komponenty pro taškopolici na recepci bez pruhů

**

Ø5X25mm

*** ***

SEZNAM KOMPONENT

****

**** uskočená bočnice ke stolu nad 200 cm

M8X20mm

Použité nářadí:

***** stahovací páska k LED osvětlení

P *****

J1
J2



Krok 1) PŘÍPRAVA BOKU
1.1 podložit dílec proti poškrábání, poškození např. kartonem,...
1.2 vložit do otvoru kování (B), stejně i do druhého boku v případě recepce ,,U“

Krok 2) PŘÍPRAVA ČELA

2A) ROHOVÁ RECEPCE

Dotahovat excentr pouze na polovinu, bude nutné recepci srovnat v dalším kroku a 
následně dotáhnout.

2B)RECEPCE TVAR ,,U“

2C) DĚLENÁ RECEPCE TVAR ,,U“

2.A Vložit do otvoru kování (B) a z boku nasunout kloubové kolíky (E) a lehce dotáhnout.  
2.1 podložit dílec proti poškrábání, poškození např. kartonem,...

2. B Pokud je recepce nedělená tvar ,,U“, tak použít kloubový kolík (E) z obou stran.
2. C V případě recepce dělené tvar ,,U“, na jedno čelo použít kloubový kolík (E) na šikmé straně a 
rovný kolík (D) na rovné straně, druhý díl osadit stejně.



Krok 3) SPOJENÍ BOKU A ČELA

3A) ROHOVÁ RECEPCE 3B)RECEPCE TVAR ,,U“

3C) DĚLENÁ RECEPCE TVAR ,,U“

Krok 4) PŘÍPRAVA PULTOVÝCH DESEK
4.1 podložit dílce proti poškrábání, poškození např. kartonem,...
1.2 našroubovat kolíky (A) do otvorů s plastovou mufnou

před každou montáží zkontrolovat kabel v drážce, který je 
z výroby přelepen papírovou páskou a protáhnout otvorem 
jednotlivé konce všech kabelů

3.1 oba dílce postavit zkosenou částí k sobě, nasadit kloubové kolíky do otvorů na boku a 
oba dílce sesadit k sobě aby vše lícovalo, případný výškový rozdíl doštelovat pomocí nožiček 
na spodní části dílců. Když je seštelováno tak pevně dotáhneme excentr (B).



Krok 5) MONTÁŽ PULTOVÝCH DESEK
5.1 montáž pultových desek probíhá nejdříve namontováním čelních pultových desek a ná-
sledně bočních desek, po usazení pultové desky je nutné dotáhnout předmontované kování 
imbusovým klíčem.

5.2 Po namontování všech pultových desek namontovat uhelníky s plastovou krytkou (F). 
Použít vruty 4x17 (H) k upevnění a následně nasunout plastvou krytku.

Krok 6) MONTÁŽ STOLU
6.1 podložit dílce proti poškrábání, poškození např. kartonem,...
6.2 na předmontovanou desku z výroby přišroubovat zevnitř bočnice stolu (L) a spojit šrou-
bem M8x20 (N) obr. 6A. Pokud je stůl delší než 200cm tak je doprostřed vložena odsazená 
bočnice (M), také spojit šrouby M8x20 (N) obr. 6B.

6A)

6B)



Krok 7) MONTÁŽ TAŠKOPOLICE, NÁSTAVBY

7A) TAŠKOPOLICE MEZI PRUHY

7B) TAŠKOPOLICE BEZ PRUHŮ

I.

II. III.

Montáž taškopolice mezi pruhy k recepci upevnit pomocí konfirmátů (I)

K montáži taškopolice na recepci bez pruhů použít držák police díl J1, který se prostrčí z ven-
kovní strany recepce a zevnitř se našroubuje protikus díl J2. Držák upevníme ke stolu vruty (K) a 
přiděláme taškopolici vruty (K).



7C) NÁSTAVBA

Nástavba se na recepci pouze nasune.

Po nasunutí nástavby musí do sebe 
pevně dosednout kování namontované z 
výroby. 

Krok 8) UPEVNĚNÍ STOLU K RECEPCI
Nejdřive vyrovnat stůl do roviny v podélném i příčném směru, pomocí rektifikačního šroubu na 
noze podnože a pak ukotvit k recepci uhelníky (O) upevněných šrouby (G).



SCHÉMA ZAPOJENÍ LED OSVĚTLENÍ

1) LED BÍLÉ

1) ROZVADĚČ
2) TRANSFORMÁTOR
3) NOŽNÍ VYPÍNAČ

2) LED RGB

1) PŘIJÍMAČ OVLADAČE 
1A) OVLADAČ
2) TRANSFORMÁTOR

Jednotlivé komponenty LED osvětlení zapojit podle schéma a připevnit ke stolu samolepící destič-
kou se stahovací páskou viz. obr.

1A


