KONYHA KATALÓGUS

eco Modell
Felső szekrények: white gloss / alsó szekrények: light sonoma, pult: light
nubian. Elem lista W 6/60, W 6/60, WO 6/36, W 6/60, DS. 6/1, ZK 6, DS. 6/1, D 6,
SPD 6.

EGY OLCSÓ DE MODERN
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A megrendelt modellt rövid szállítási határidővel,
közvetlenül az Ön számára futárral otthonába?
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ecoModel

2.8 m

Upper and Lower fronts - white gloss

Könnyen összeszerelhető, így nem kell
fizetnie szakembernek?
Lehet, hogy szereti a meleg fa színeket, vagy
inkább a divatos hűvöseket, a steril fényeket?

KONYHÁTKERESEL?

Minden igényének megfelelő ecoModel konyhákat kínálunk Önnek! Az
EcoModel konyhák modern konyhabútor szettek nagyon vonzó áron!

A megrendeléstől számított néhány napon belül egy futár közvetlenül szállítja a
bútorokat a megadott címre.
Nem kell aggódni, az összes szekrényt csomagokban szállítják, egyértelmű
utasításokkal a saját szereléshez.
A frontok kiváló minőségű laminált lapból készülnek, ellenállnak a
karcolásoknak és a zsíros foltoknak, és könnyen tisztán tarthatók.
Különféle front színeket készítettünk Önnek, a meleg, fa-szerű dekoroktól
kezdve a steril fényességig - bármi is válasszon wow hatást, garantált!
Az ecoModel kollekcióban kész konyhamodelleket talál, méretei: 1,8 méter és
2,8 méter között, amelyhez választhat
további szekrényeket, beleértve a sarokszekrényeket is.

The set includes the following cabinets: W 6/60, WW 8/60, WS 8/60, D 6, D 8, ZK 6, DZ 8.

SZÍN VARIÁCIÓK A MODELLEKHEZ
Minden szín és további szekrények a 10.
oldalon találhatók.

VARIÁCIÓ 2

Felső szekrény white gloss / Alsó szekrény: bordeaux oak

1,8 m

ecoModel
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ecoModel

2,1 m

VARIÁCIÓ 2

Felső szekrény: gray gloss / Alsó szekrény: artisan beech

VARIÁCIÓ 3
Felső szekrények: white gloss / Alsó szekrények: white
gloss

VARIÁCIÓ1
Felső szekrények: nelson oak / Alsó szekrények: nelson
oak

SZÍN VARIÁCIÓK MODELLEKHEZ
minden szín és a további szekrények a 10. oldalon találhatók.

VARIÁCIÓ 2
Felső szekrény: gray gloss / Alsó szekrény nelson oak

Az 1,8 m-es szett a következő szekrényeket tartalmazza: W 4/60, WO 6/36, WS 8/60, DS 4/1, DZ 8, kiegészítő felszerelés 2 x FELSŐ
OLDALELEM 60/32, 2 x ALSÓ OLDALELEM 82 / 58

A 2,1 m-es szett a következő szekrényeket tartalmazza: W 4/60, WO 6/36, WS 8/60, W 3/60, DS 4/1, DZ 8, D 3.

VARIÁCIÓ 1
Felső szekrény:: white structure / Alsó szekrény
white structure

SZÍN VARIÁCIÓK
Fminden szín és a további szekrények a 10. oldalon
találhatók.

VARIÁCIÓ 3

Felső szekrény: black gloss / Alsó szekrény black gloss

2,4 m

ecoModel
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ecoModel

2,6 m

VARIÁCIÓ 1

Felső szekrény: artisan beech / Alsó szekrény : artisan beech

VARIÁCIÓ 1
Felsős zekrény: white structure / Alsó szekrény
white structure

VARIÁCIÓ 1
Felsős zekrény nelson oak / Alsó szekrény: nelson oak

EXAMPLES OF COLOUR SETS
minden szín és a további szekrények a 10.
oldalon találhatók.

VARIÁCIÓ 2
Felső szekrénygray gloss / Alsó szekrény : artisan beech

The 2.4 m set includes the following cabinets: W 6/60, WO 6/36, W 4/60, WS 8/60, D 6, ZK 6, DS 4/1, DZ 8, additional equipment is 2 x UPPER SIDE ELEMENT
60/32, 2 x UPPER SIDE ELEMENT 82/58

The 2.6 m set includes the following cabinets: WW 8/60, WO 6/36, W 4/60, WS8/60, D 8, DS 4/1, DZ 8

VARIÁCIÓ 2
Felső szekrény white gloss / Alsó szekrény light sonoma

SZÍN VARIÁCIÓK
minden szín és a további szekrények a 10.
oldalon találhatók..

VARIÁCIÓ 1

Felső szekrény: white structure / Alsó szekrény white structure

2,8 m

ecoModel
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ecoModel

Felső szekrény:: white gloss, Alsó szekrény- dark sonoma

VARIANT 2
Upper cabinets: white gloss / Lower cabinets: nelson oak

VARIANT 3
Upper cabinets: gray gloss / Lower cabinets: gray gloss

A 2,8 m-es szett a következő szekrényeket tartalmazza: W 6/60, WW 8/60, WS 8/60, D 6, D 8, ZK 6, DZ 8, kiegészítő felszerelés 2 x FELSŐ
OLDALELEM 60/32, 2 x LOWER OLDALELEM 82/58

The set includes cabinets: SPD 6, W 4/60, WO 6/36, W 4/60, WNPP 65/65/60, WS 6, W 6, W 4, D 4, ZK 6, DPP 105/65, DZ 6, FZ 6B, DS 4/3, PANEL 60/32, PANEL 82/58.

6 LÉPÉS

ÁLMAID KONYHÁJÁHOZ
1.LÉPÉS- centiméter mindenek felett – Az első lépés a megfelelő mérés
végezze el a helyiség pontos méréseit, majd a megfelelő skálán kockás
lapra rajzolja

Az ecoModel kollekció kész szettjei
három színben kaphatók:
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4.LÉPÉS - megrendelés - rendelje meg a konyhát - ha sikerült megterveznünk az álom
konyhát, itt az ideje megvásárolni. Választhat a www.cegabutor.hu
oldalon vagy üzletünkben
5.LÉPÉS- az összeszerelés ideje – a bútorok csomagokban érkeznek, tisztán
utasítások szerint nem lesz probléma az összeszereléssel. Kis
erőfeszítéseket kell tenni a szekrények felállítására és felakasztására, a
munkalapok összeszerelésére, a háztartási gépek felszerelésére, és a
konyha készen áll!
6.LÉPÉS - Happy End –most minden gyönyörűnek és vadonatújnak tűnik. Itt az ideje
az első közös étkezésnek az új konyhában - Élvezze az
étkezést!

FELSŐ ELEMEK 60 cm magas 32 cm mély(fronttal)

WORKTOPS thickness: 28 mm

1 VARIANT – ALSÓ ÉS FELSŐ ELEMEK–LAMINÁLT LAPOK
2 VARIANT –FELSŐ SZEKRÉNYEK– MAGASFÉNYŰ LAPOK
ALSÓ SZEKRÉNYEK– LAMINÁLT LAPOK
3 VARIANT –ALSÓ ÉS FELSŐ ELEMEK MAGASFÉNYŰEK

W 3/60

W 4/60

W 45/60

W 8/60

WW 8/60

W 6/60

SONOMA OAK

FRONT SZÍNEK ecoModel
FÉNYES FRONTOK–vastagság 18 mm, PVC élzárás

WS 6/60

WS 8/60

WO 6/36 SLIM

(csepegtetős szekrény

(csepegtetős szekrény)

(páraelszívó szekrény MANAM)

ALSÓ ELEMEK
GRAY GLOSS

WHITE

SIDE
PANEL FOR
POSTS
2017/58

WO 6/36
WNPP 65/65/60

WHITE GLOSS

NUBIAN LIGHT

LOWER SIDE
PANEL 82/58

2.LÉPÉS- válassz elemeket – ha a szobát megrajzolták, válassza ki és rendezze el
megfelelő szekrényeket egy darab papírra. Használja készleteinket 1,8
és 2,8 méter között. Töltse ki a tervét további szekrényekkel a következő
oldalon, válassza a munkalapokat.
3.LÉPÉS - színek, oh színek – a műszaki munka elvégzése után a legfontosabb
kérdés az, hogy milyen legyen a konyha? Meleg fa színű, esetleg hűvös fényű? A
konyhák remekül mutatnak, ha a kontrasztra támaszkodnak
- az alsó szekrények fából készült mintával, a felső pedig fényesekkel. A
legbátrabb emberek számára a felső és az alsó szekrények
magasfényűek pl. fehér vagy divatos fekete színben. A javasolt színek
nagy részét beépítettük készleteink vizualizációiba - gondosan figyelje
őket, és válassza ki az Önnek megfelelő színeket!
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UPPER SIDE
PANEL 60/32

82 cm magas, 46 cm mély (fronttal

MOSOGATÓGÉP FRONTOK

BLACK GLOSS

FRONTOK LAMINÁLT LAPBÓL – vastagság: 18 mm, PVC élzárás

D3

D4

D45

DS 4/1

DS 4/3

D6

(sütős
LIGHT SONOMA

NELSON OAK

ARTISAN BEECH

DS 6/1

D8

FZ 45 A

FZ 45 B

FZ 60 A

FZ 60 B

SPD 4 2017

szekrény

DARK SONOMA

(balos vagy jobbos
sarok szekrény
SPD 6 2017
DZ 6 (mosogatós)

DZ 8 (mosogatós)

ZK 6

A hosszú munkalapok szállításának díja ...ft (2,4 és legfeljebb 3,2 folyóméter felett )
BORDEAUX OAK

WHITE STRUCTURE

DPP 105/65

CSINÁLD MAGAD
mindent az összeszerelésről.
A helytelen összeszerelés, ragasztás vagy felszerelés egy rész vagy
egész elem eltávolítását eredményezheti, ezáltal többletköltségeket
és várakozási időt szül. Az új konyha átadásakor ellenőrizze, hogy a
csomag tartalmazza-e az összes szükséges elemet. A legegyszerűbb
módszer összehasonlítani a rendelési listával. Ne kezdje el a régi
konyha szétszerelését, amíg nem biztos abban, hogy az új konyha
minden eleme benne van. A bútorokkal és háztartási készülékekkel
ellátott csomagokat sorrendben kell rendezni .

Moduláris konyhákat önálló összeszereléséhez
csomagokban kapják meg a vevők. Ha úgy dönt,
hogy a teljes bútorszerkezetet maga készíti el,
akkor a munkát szakaszokra kell bontani és
biztosítani kell a jó felszereléseket.

A munka megkezdése előtt válassza le a helyiség összes közművezetékét, és
kapcsolja ki az áram-, víz- és gázellátást.

Eszközök
A legtöbb szerelési útmutató információkat tartalmaz az adott elemhez szükséges
eszközökről, de érdemes egy közös listát összeállítani és mindent egyszerre kitölteni.
A listának tartalmaznia kell többek között: ceruzát, mérőszalagot, fúrógépet,
szintezőt, lapos csavarhúzót, csillag csavarhúzót, sarokfűrészt, kézifűrészt,
gumkalapácsot, asztalos bilincset. A körfűrész és a vágó is hasznos lehet - lyukat
vághat a mosogatóban. Egyes szerszámok attól függenek, hogy milyen típusú falakra
szerelik fel a bútorokat. Ezért az összeszerelés megkezdése előtt meg kell határozni,
hogy milyen faltípussal fog foglalkozni, és ennek alapján válassza ki a megfelelő
rögzítő elemeket.

Konyha elrendezése
Ha bútorai, készülékei és eszközei elkészültek, akkor a konyhát felvázolhatja a
falakon. Jó, ha ceruzával helyezzük el az egyedi méreteket, ügyelve arra, hogy a
víz-, gáz- és áramellátás helye, valamint a szellőzőnyílások helyzete
összeegyeztethető legyen a kialakítással. Szintén jó szintet jelölni azokra a
helyekre, ahová a szekrények felakasztására szolgáló lamellák kerülnek.
Emlékezzen arra, hogy a munkalap és a felső szekrények alja közötti minimális
tér 56 cm.
Bútortest összeállítása
A munka zökkenőmentes folytatása érdekében először szerelje össze a
fali szekrény

kereteket a szerelési utasításoknak megfelelően. Ha a konyhában van
egy sarok szekrény, akkor jó, ha abból indul ki. Ezután a további
szekrények könnyebben felszerelhetőek lesznek. Az összes felső elem
felakasztása után elkezdheti az alsószekrények összeállítását. Az
előzőekhez hasonlóan kövesse a mellékelt utasításokat. A szekrény
beállítása a saroktól kezdődik. A lábakat állítva állítsa be a szekrényt.
Amikor a szekrény vázai már a kívánt helyzetben vannak, itt az ideje
felszerelni a munkalapokat, és felszerelni a mosogatót, a világítást és a
háztartási készülékeket.

A következő lépés a fiókcsúszók, polctartók és ajtópántok
felszerelése a szekrényekbe. Itt is be kell tartani az egyes
kiegészítőkhöz mellékelt utasításokat. Végül a gombokat és a
fogantyúkat, valamint a szekrény belső szerelvényeit rögzítik.
Ezután csavarja be a zsanérokat az ajtóhoz, rögzítse a testekhez, és
igazítsa az ajtót a csuklós csavarokkal. Ezután össze kell állítania a
fiókokat, és csúsztatnia kell a test vezetőin. Minden munka
csúcspontja a konyhaszekrény alapjának felszerelése.

Munkapult, mosogató, sütő

Konyhabútor ápolás

Mielőtt furatokat fúrna a munkalapra, győződjön meg arról, hogy a mérete
megfelelő. Célszerű, hogy az asztalos által a munkalapon lyukak legyenek a
mosogató vagy a fűtőlap számára, mert ehhez ügyességre és szakmai
felszerelésre van szükség. A kivágott furat széleit egészségügyi szilikonral
vagy más nedvességvédelemmel kell védeni. Ideje felszerelni a munkalapot,
illeszteni a háztartási készülékeket és a világítást. Mindent az utasításoknak
megfelelően kell elvégezni. A víz-, gáz- és elektromos csatlakozásokat képzett
szakemberek végezzék.

Hogy a konyhabútorait a lehető leghosszabb ideig élvezhesse,
megfelelően kell gondoskodni róla. A legjobb, ha puha, nedves
ruhával tisztítja az ajtókat, a fa felületeket és a belső
szekrényeket. Kerülje az ammóniát vagy alkoholtartalmú
termékek, fehérítőszerek és koptató tulajdonságok használatát.
A munkalapot is érdemes minden egyes fröccs után
megszárítani.

Polcok, fiókok, ajtók, gombok és fogantyúk felszerelése

ecoMODEL részletek

SZEKRÉNY SZÁRÍTÓVAL
WS 6/60, WS 8/60
Normál: kétszintes szárítóval van
felszerelve.

TEKNIKAI ADATOK
AZecoModel KOLLEKCIÓHOZ

ÜVEGES SZEKRÉNY- CABINET WW
8/60 – átlátszó, edzett üveget
tartalmaz.

Magasság60 cm, mélység32 cm (fronttal
FELSŐ SZEKRÉNYEK
– magassága 60 cm,
mélysége 32 cm (elöl).
Alapfelszereltség: fékes záró
pánttal ellátott szekrények

ALSÓ SZEKRÉNYEK

Magasság 82 cm (tartalmazza a 10 cm lábat),
mélység46 cm (fronttal)

LAMINÁLT FRONTOK

Vastagság:18 mm, PVC élzárás

MAGASFÉNYŰ FRONTOK
Vastagság:18 mm, PVC élzárás

SZEKRÉNYTEST

Fehér laminált tábla, vastagsága: 16 mm

FOGANTYÚ

Alap: műanyagból, ezüstből, fogantyútávolság 96 mm.
Alternatív megoldásként választhatja az UZ 819 fogantyút
is.

FÉKEZŐS ZSANÉR – a szekrényt
simán és csendesen bezárja.

ZSENÉR

Fém csendes puha zárással

ÜVEG

A WW 8/60 szekrényben - átlátszó, edzett üveg

ALSÓ SZEKRÉNYEK
– magassága 82 cm (a lábakkal együtt
10 cm), 46 cm mély (elöl).
Alapfelszereltség: fékes záró pánttal
ellátott szekrények

MUNKAPULT

Vastagság: 28 mm

FIÓKOK

FOGANYTÚ – mindegyik
szekrény műanyag ezüst
fogantyút tartalmaz, a
fogantyúk hossza 96 mm.

OPCIONÁLIS FÉM
FOGANTYÚ
– 96 mm .
UZ819 CHROM

Fiók lapból, fehér vezetősávval.

OLDAL PANELEK

Front lapból készül, a felső és alsó szekrények, valamint
tornyelemek számára.
A panelek sstruktúrája vízszintes.

SZEKRÉNYEK WS 6/60, WS 8/60

equipped with a two-level drip tray in white

PÁRAELSZÍVÓ SZEKRÉNYEK WO 6/36 SLIM

LIFT – megkönnyíti az elülső rész
nyitását és megakadályozza
annak leesését.
KONYHA LÁBAZAT– a szekrények
10 cm-es szekrényalapra vannak
állítva, ugyanabból az anyagból

A MANAM páraelszívóhoz tervezték

PÁRAELSZÍVÓS SZEKRÉNY WO 6/36
SLIM alkalmas az alsó szekrény szellőző
burkolatához.

FÉK (SOFT CLOSE) Az
opcionális fék biztosítja
a fiók csendes
bezárását.

FIÓKOK
Az alsó szekrények
felszerelhetők egy
vagy három fiókkal.

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1-3,
mobil: 0670 4137384
0646/754-064
e-mail: info@cegabutor.hu
www.cegabutor.hu

www.cegabutor.hu

A szekrények technológiai méretei kissé eltérhetnek a mappában lévőktől.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy szerkezeti módosításokat végezzen a kínált bútormodelleken, anélkül, hogy megváltoztatná azok általános
jellegét. A modulok színei valójában kissé eltérhetnek a mappában bemutatottaktól.
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