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Εγγύηση 

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία 
αγοράς εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Pra στην Ελλάδα, ktiker .  
Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό λάθος , 
τοποθέτηση ή φύλαξη ακατάλληλη σύνδεση ή, 

 

εγκατάσταση από βία ή άλλες , 
εξωτερικές επιδράσεις καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες , 
δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν δεν , 
καλύπτονται από την εγγύηση Επίσης δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω. , 
χρήσης Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως διότι περιέχουν . , 
σημαντικές υποδείξεις.

 

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς είναι απαραίτητο να κρατήσετε , 
την απόδειξη αγοράς που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομη, νίας 
αγοράς. 

Υποδείξεις :

 

1.Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα , 
εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός, .

 

2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης 
παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.  

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε θα έχετε διαθέσιμα ή θα φέρετε  μαζί , , 
σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

 - Απόδειξη αγοράς

 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα

 
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή   
αναφορά του ελαττώματος.

 
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, 
αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης. 

 

Εισαγωγέας: 
Praktiker Hellas S.A.

 

Πειραιώς 176-177 78 
Ταύρος Αθήνα, 
www.praktiker.gr
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Απόρριψη προϊόντος 

Για την απόρριψη τους προϊόντος σας απευθυνθείτε πρώτα στην υπηρεσία , 
καθαριότητας του δήμου που ανήκετε. 

Απόρριψη της συσκευασίας

 

 

 
Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με 
αντίστοιχη σήμανση που μπορούν να ανακυκλωθούν, .

 

Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.
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Συγχαρητήρια! 

 

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις
εικόνες που ακολουθούν, .προκειμένου να το τοποθετήσετε με επιτυχία
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 Οι σταγόνες βραστού νερού ή καυτού φαγητού δεν προκαλούν ζημιά στον πάγκο, 
αλλά υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν βαθιές κηλίδες Φροντίστε να . 
σκουπίσετε τον πάγκο με ένα υγρό πανί.
 Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται επάνω στην πλαστική επιφάνεια αντικείμενα 
όπως αναμμένα τσιγάρα καυτά σίδερα ρούχων ή , καυτά σκεύη ψησίματος που 
μόλις βγήκαν από τον φούρνο Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε θερμομονωτικά . 
σουπλά.
 Δεν επιτρέπεται να αφήνετε κατεψυγμένα τρόφιμα για παρατ εταμένη χρονική 
περίοδο πάνω στον πάγκο για να αποψυχθούν καθώς η απότομη πτώση , 
θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο υλικό της βάσης.

 

 Δεν επιτρέπεται η κατεργασία προϊόντων επάνω την επιφάνεια του πάγκου, 
καθώς και η χάραξή του με μαχαίρια ή άλλα αντικείμενα.

 

 Σκουπίστε αμέσως και πλύνετε καλά την επιφάνεια του πάγκου μετά την επαφή 
με χυμό παντζαριού συμπυκνωμένο χυμό φρούτων βαφές χημικές ουσίες, , , , 
ενεργές λευκαντικές ή καθαριστικές ουσίες.

 

 Για να τρίψετε την επιφάνεια συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς υγρό, , 
μαλακό πανί.

 

 Μη χρησιμοποιείτε σόδα σκόνες και αλοιφές που δεν προορίζονται για τη , 
φροντίδα επίπλων.

 
 

  



IM_2019_01 32

Χρήσιμες προληπτικές ενέργειες

Μετά από συγκεκριμένη περίοδο χρήσης ορισμένα μεταλλικά εξαρτήματα , 
( , . .) μεντεσέδες κλειδαριές κ λπ ενδέχεται π χ. . να χαλαρώσουν να , χάσουν την 
ευθυγράμμιση που πραγματοποιήθηκε κατά τη συναρμολόγηση του επίπλου Σε μια . 
τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί τρίξιμο δυσκολία στο άνοιγμα θυρών ή , 
συρταριών κ λπ Συνεπώς για τη χρήση του επίπλου δεν χρειάζεται η άσκηση . . , 
υπερβολικής δύναμης για το άνοιγμα των θυρών, των συρταριών και των άλλων 
κινητών μερών Η σωστή . λειτουργία

 

τους

 

εξασφαλίζεται με την τακτική 
ευθυγράμμιση των αρθρώσεων και με τη χρήση λιπαντικών στις ράγες οδήγησης Οι . 
βίδες πρέπει να ελέγχονται περιοδικά και

 

να σφίγγονται όταν χαλαρώνουν.

 

Πάγκοι κουζίνας  

Οι ραφές ένωσης των πάγκων πρέπει να σφραγίζονται  με στεγανωτική σιλικόνη. 
Για την ένωση με τον τοίχο η , άνω

 

επιφάνεια θα πρέπει να πιέζεται σφικτά επάνω 
στον τοίχο Στα σημεία όπου ο πάγκος έχει κοπεί για τη. ν τοποθέτηση εξοπλισμού 
( , ), κάθετες τομές τομές για τοποθέτηση νεροχύτη τα άκρα των τομών πρέπει 
επίσης να καλύπτονται με στεγανωτική σιλικόνη Χρησιμοποιήστε τα . 
παρεμβύσματα που παρέχονται με τον προς εγκατάσταση εξοπλισμό.  

Χρήση πάγκων κουζίνας:  

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τους πάγκους σε εσωτερικό χώρο με εσωτερική , 
θερμοκρασία όχι χαμηλότερη των +10 °C.

  
 Οι πάγκοι δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε τοίχους που είναι μονίμως 
ψυχροί και υγροί ή κοντά σε πηγές θερμότητας ηλεκτρικές θερμάστρες ή (
υδραυλικά καλοριφέρ).

 

 Η επιφάνεια του πάγκου θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με υγρά και 
ιδίως με διαλύτες για βερνίκια και βαφές π χ ασετόν βενζίνη οινόπνευμα κ λπ( . . , , . .). 
Αν κατά λάθος πέσουν υγρά στην επιφάνεια του πάγκου θα πρέπει να τα , 
σκουπίσετε αμέσως με ένα στεγνό πανί.

 

 Το νερό δεν καταστρέφει την επιφάνεια του πάγκου αλλά μπορεί να επηρεάσει , 
αρνητικά το υλικό της βάσης του Είναι απαραίτητο να σκουπίσετε το νερό . 
αμέσως έτσι ώστε η υγρασία να μη διεισδύσει στο υλικό της βάσης για , (
παράδειγμα μέσω των , ενώσεων).

 

 Οι πάγκοι κουζίνας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην υγρασία Συνεπώς. , 
απαγορεύεται αυστηρά η καταστροφή του στεγανωτικού στρώματος των 
ενώσεων Αν μπει νερό στην περιοχή της ένωσης θα πρέπει να το σκουπίσετε . , 
αμέσως για να αποφευχθεί η διείσδυσή του στο υλικό της βάσης του πάγκου, .
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Πριν ξεκινήσετε…

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;

Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις 
προσδιορίζονται με  σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών Χρησιμοποιούνται τα    . 
ακόλουθα σύμβολα: 

 

Υποδείξεις ασφαλείας  

 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος. 
Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

  Απομακρύνετε τα παιδιά και τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια της 
συναρμολόγησης. 

 
 Κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να τηρούνται 
πάντα οι ακόλουθες βασικές οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης 
τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν.

 

 Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά το προϊόν σύμφωνα , 
με τις οδηγίες.

 

 Η χρήση μη εγκεκριμένων για το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενέχει 
κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

 

 Ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα καθώς, 

 

και τις ποιοτικές ιδιότητες της 
εξωτερικής επιφάνειας.

 

 Οι ιδιαιτερότητες των επίπλων λόγω του στιλιστικού σχεδιασμού από τον 
κατασκευαστή δεν θεωρούνται ελαττώματα.

 

 Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών επίσης δεν θεωρούνται ελαττώματα π χ( . . 
ασήμαντες διαφορές στην υφή και το χρώμα σε μασίφ ξύλο καπλαμάδες φυσική , , 
πέτρα κ.λπ.).

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν τη χρήση Τηρείτε . 
όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

 

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

 

Γενικά επικίνδυνη

 
κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή 

σοβαρούς τραυματισμούς.
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Αποσυσκευασία

 

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι παρόντα παιδιά και κατοικίδια κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης.

 

Θα μπορούσαν να τραυματιστούν από εξαρτήματα

 

ή εργαλεία.

 

Βγάλτεπροσεκτικά τα

 

ξύλα από τα κουτιά. Αφαιρέστε τις τυχόν πλαστικές σακούλες 
και τα πλαστικά προστατευτικά και τοποθετήστε προσεκτικά τα ξύλα

 

στην άκρη, 
προκειμένου να μην χτυπηθούν ή λερωθούν

 
κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. 

Ελέγξτε τον αριθμό των εξαρτημάτων Σε περί. πτωση που κάποιο από τα εξαρτήματα 
λείπει ή είναι ελαττωματικό παρακαλούμε επικοινωνήστε με , το κατάστημα αγοράς. 
 

Τοποθέτηση  

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!
Η συσκευασία περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να 
παρουσιάσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά. Κρατήστε τα 
πλαστικά σακουλάκια μακριά από τα παιδιά ώστε να αποφευχθεί , 
ασφυξία.

  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

 
Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

 
Απαιτούνται

 

τουλάχιστον

 

2 ενήλικες με τεχνική γνώση για την 
τοποθέτηση της κουζίνας. 
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Καθαρισμός και συντήρηση 

Ιδιαιτερότητες σχετικά με τη φροντίδα των επίπλων 
 

αποθήκευσης.

Για τη συντήρηση της επικάλυψης των διακοσμητικών επιφανειών και των 
επιφανειών εργασίας εκτός των όσων αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, 
συνιστάταιη χρήση υλικών που ταιριάζουν εκ φύσεως με τα υλικά της επικάλυψης.

 Λαμιναρισμένες

 

επιφάνειες:  Επιτρέπεται και η χρήση προϊόντων γυαλίσματος 
για πλαστικά.

 

 Ξύλινες επιφάνειες

 

(συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών με επικάλυψη 
φυσικού καπλαμά Υπενθυμίζεται ότι κάθε ξύλινη επιφάνεια μπορεί να υποστεί ). 
μεταβολές στην εμφάνιση με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο λόγω των , 
συνθηκών του περιβάλλοντος αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο 
συντηρούνται. Για τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση μαλακού ή δερμάτινου 
πανιού Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού πάντα να . , 
στεγνώνετε καλά τα σημεία που έχουν βραχεί σκουπίστε καλά με στεγνό πανί( ). 
Μια καλή εναλλακτική επιλογή είναι ο τακτικός ξηρός καθαρισμός με χρήση , 
ηλεκτρικής σκούπας εξοπλισμένης με ακροφύσιο τύπου μαλακής βούρτσας« ». 
Συνιστάται η χρήση προϊόντων γυαλίσματος για ξύλο.  
 Λακαρισμένες επιφάνειες. Υπενθυμίζεται ότι κάθε λακαρισμένη επιφάνεια 
μπορεί να υποστεί μεταβολές στο χρώμα με την πάροδο του χρόνου όχι, μόνο 
λόγω των περιβαλλοντικών κλιματικών συνθηκών και της φροντίδας αλλά, , 
κυρίως λόγω της έκθεσης στο φως Για τον καθαρισμό τους συνιστάται να , . 
χρησιμοποιείτε κυρίως στεγνό ή δερμάτινο πανί Επιτρέπεται και η χρήση . 
γυαλιστικών για λακαρισμένες επιφάνειες αρκεί να είναι κατάλληλα για επαφή με 
τρόφιμα. 

 Για όλους τους τύπους επιφανειών δεν επιτρέπεται η χρήση γυαλιστικών που δεν , 
είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες . 
εφαρμογής των χημικών προϊόντων Απαγορεύεται αυστηρά η χ! ρήση σκληρών 
εργαλείων π χ ξύστρες σφουγγάρια ή ατσαλόμαλλο για πάγκους για τον ( . . , ) 
καθαρισμό.
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Συναρμολόγηση

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων και πλαισίων για τη διαμόρφωση του 
τελικού προϊόντος

 

Η συναρμολόγηση του επίπλου για τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος πρέπει να 
γίνει τηρώντας αυστηρά τη σειρά συναρμολόγησης των διάφορων εξαρτημάτων. 
Συνιστάται να στερεώσετε τα επάνω ντουλάπια

 

σε τοίχο από τούβλα ή τσιμέντο 
χρησιμοποιώντας πλαστικά ούπα.

 

Στην περίπτωση τοίχου από άλλα υλικά, 
απαιτείται να προμηθευτείτε τα κατάλληλα

 

εξαρτήματα στερέωσης. 

 

Κάλυψη τοίχου (A) 90/105

 

А

A
B

C D
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 Μη σπρώχνετε με υπερβολική δύναμη τις συρόμενες ή πτυσσόμενες πόρτες και 
τα εξαρτήματά τους. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα των επίπλων ή 
ακόμη και τραυματισμός ατόμων.
 Μην αγγίζετε ή χτυπάτε τις επιφάνειες των επίπλων με αιχμηρά κοφτερά ή ( ) 
βαριά εργαλεία.

 

 Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα στοιχεία επίπλωσης κουζίνας που 
τοποθετούνται δίπλα σε ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου υποβάλλονται σε 
αυξημένη θερμική καταπόνηση Συνεπώς συνιστάται να διαχωρίζονται από τις . , 
πηγές θερμότητας με κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά.

 

 Σημειώστε επίσης ότι μόνο ειδικά σχεδιασμένες εντοιχιζό, , « μενες συσκευές » 
μπορούν να τοποθετούνται μέσα στα προϊόντα επίπλωσης Οι συσκευές αυτού . 
του τύπου κατασκευάζονται σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα και τεχνικές 
προδιαγραφές.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

 

Πιθανός κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού!

 

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε συμβατικές οικιακές συσκευές ως 
εντοιχιζόμενες συσκευές Μ. πορεί να απειληθεί σοβαρά η ζωή και η 
υγεία ατόμων ή/και τα περιουσιακά στοιχεία!  



3.

4.

2.

1.
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х8

х9х13х8х8х4

х8 х8 х2

х4

х8 х2

х2 х4

х2

х9

х2 (L=100mm)

х2

х4

х1

   No E ξαρτήματος  mmΜέγεθος  ( )  Ποσότητα (τεμ)
1, 2 1050 316 x  х 16 2
3 8 8468 x 2  х 16 1
4 868 х 298 х 16 1
5 8 7467 х 2  х 16 1

6,7 1048 430 х  х 16 2
8,9,10 1018 292 х  х 2.5 3
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ή υγραντήρες αέρα γι τη ρύθμιση του ποσοστού υγρασίας στο εσωτερικό       
περιβάλλον στα επιθυμητά επίπεδα. 
Κρατήστε τις επιφάνειες  των επίπλων εντελώς στεγνές Οι επιφάνειες των    .
επίπλων πρέπει να σκουπίζονται με μαλακό    και νωπό πανί/σφουγγάρι. ΠΟΤΕ μη 
μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια ή παρόμοια προϊόντα για τον 
καθαρισμό Αν κάποιο σημείο του επίπλου λερωθεί συνιστάται να το κ.   , αθαρίζετε 
αμέσως Αν η βρ. ωμιά παραμείνει στην επιφάνεια αυξάνεται σημαντικά ο , 
κίνδυνος να σχηματιστούν γραμμές και λεκέδες καθώς και να προκληθεί ζημιά , 
στο έπιπλο και τα εξαρτήματά του. 

 

Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων συνιστάται η χρήση ειδικών καθαριστι, κών. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
καθαριστικού όσον αφορά τη χρήση και το εύρος εφαρμογής δηλ για ποιες ( . 
επιφάνειες και υλικά προορίζεται το καθαριστικό).

 

 Επιθετικά καθαριστικά

 

υλικά -  Τα προϊόντα επίπλωσης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εκτίθενται σε επιθετικά υγρά οξέα αλκάλια λάδια διαλύτες ( , , , 
κ λπ σε προϊόντα που περιέχουν τέτοια υγρά ή στους ατμούς τους Οι ουσίες και . .), . 
ενώσεις αυτού του είδους είναι χημικά ενεργές και οι αντιδ ράσεις που προκαλούν 
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα έπιπλα

 
ή ακόμη και στην υγεία σας. 

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα απορρυπαντικά μπορεί να περιέχουν
 

σε υψηλή 
συγκέντρωση
 

διαβρωτικές χημικές ουσίες ή και λειαντικές ουσίες Η χρήση / . 
τέτοιων απορρυπαντικών απαγορεύεται! 
 Αερισμός - ΠΟΤΕ μην φράσσετε τις γρίλιες και τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα που 
προορίζονται για τον αερισμό των ηλεκτρικών συσκευών.   

Ιδιαιτερότητες σχετικά με τη χρήση των επίπλων αποθήκευσης 
 Όλα τα βαριά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα ντουλάπια με 

τρόπο που να εξασφαλίζεται

 

η ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε ολόκληρη την 
επιφάνεια και η απαραίτητη ισορροπία των συρόμενων μερών.

 
 Για τα αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω στα ράφια θα πρέπει να , 
ακολουθείται η εξής προσέγγιση: τα βαρύτερα αντικείμενα τοποθετούνται κοντά 
στα πλάγια άκρα πόδια τα ελαφρύτερα κοντά στο κέντρο Για να εξασφαλίζεται ( ), . 
η σταθερότητα των επίπλων με μεγάλο ύψος στήλες ψηλές ντουλάπες κ λπ( , . .), 
συνιστάται να φορτώνονται πρώτα τα χαμηλότερα,

 

σε σχέση με το έδαφος, μέρη 
τους.
 Μέγιστο επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο

 

( )στατικό φορτίο

 

κατά τη χρήση 
των επίπλων:  Συρτάρια μέχρι 5 κιλά, ράφια

 

και ντουλάπια μέχρι

 

10 κιλά. 
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Γενικές προϋποθέσεις για ασφαλή χρήση

Η χρονική περίοδος για την οποία το έπιπλο θα διατηρήσει την εμφάνισή του και 
την καλή του κατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες χρήσης, . 
Καθώς το έπιπλο είναι ευαίσθητο σε συνθήκες με υπερβολικό φως υγρασία, , 
ξηρότητα υψηλές και χαμηλές θ, ερμοκρασίες συνιστάται να αποφεύγετε την , 
παρατεταμένη έκθεση σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους παράγοντες 
φθοράς καθώς επιταχύνουν τη γήρανση της βαφής την καμπύλωση και , , 
παραμόρφωση των ξύλινων στοιχείων του επίπλου και την αποκόλληση και , 
ξεφλούδισμα των υλικών της πρόσοψης.

 

 Φως - Αποφύγετε την έκθεση των προϊόντων επίπλωσης στην

 

άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία Σε ορισμένα τμήματα επίπλων η παρατεταμένη επίδραση του . , 
ηλιακού φωτός μπορεί να υποβαθμίσει τις χρωματικές ιδιότητες σε σύγκριση με 
άλλα τμήματα που εκτίθενται λιγότερο στην ηλιακή ακτινοβολία Σε περίπτωση . 
μελλοντικής αντικατάστασης ή και προσθήκης επιπλέον εξαρτημάτων ενδέχεται / , 
να υπάρχει διαφορά στο χρώμα μεταξύ των στοιχείων του επίπλου Αυτή η . 
διαφορά η οποία θα γίνεται λιγότερο ευδιάκριτη, 

 
με την πάροδο του χρόνου, 

είναι εντελώς φυσική και συνεπώς δεν πρέπει να θεωρείται ένδειξη κακής 
ποιότητας των προϊόντων επίπλωσης. 
 Θερμοκρασία - Η έντονη ζέστη ή κρύο καθώς και η απότομη πτώση της , 
θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα προϊ, όντα επίπλωσης ή 
σε εξαρτήματά τους Τα προϊόντα επίπλωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται σε . 
απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου από πηγές θερμότητας.

 Όταν τα προϊόντα επίπλωσης τοποθετούνται πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας και 
συσκευές θέρμανσης η επιφάνειά τους, 

 

πρέπει να προστατεύεται από τις 
επιπτώσεις της θερμότητας Η θερμοκρασία των προϊόντων επίπλωσης δεν πρέπει . 
να υπερβαίνει τους +40°C.

 

Αποφύγετε την επαφή με αντικείμενα που έχουν 
υψηλή θερμοκρασία π χ σίδερα ρούχων( . . , ζεστά μαγειρικά σκεύη, . .κ α

 

ή την 
παρατεταμένη έκθεση σε έντονο φως φως από λαμπτήρες μεγάλης ισχύος μη ( , 
θωρακισμένες πηγές μικροκυμάτων κ.λπ.). 
 Υγρασία - Η συνιστώμενη σχετική υγρασία στον χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα 
έπιπλα πρέπει να είναι 60% - 70%. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι παρατεταμένες 
περίοδοι υψηλής υγρασίας ή εξαιρετικής ξηρότητας στον χώρο και ειδικά οι 
περιοδικές εναλλαγές αυτών των συνθηκών Σε βάθος χρόνου τέτοιες συνθήκες . , 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα των επίπλων ή των εξαρτημάτων τους. 
Ωστόσο αν για κάποιους λόγο, υς δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες συνιστάται να , 
αερίζετε το χώρο συχνά και όταν είναι εφικτό να χρησιμοποιείτε αφυγραντήρες , , 
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4.

13.

14.1

14.2

3.
15.

1.

2.

    5мм 

В
A

B

C D



3.

4.

2.

1.

х8

х9х13х8х8х4

х8 х8 х2

х4

х8 х2

х2 х8

х2

х9 х2 (L=100mm)х2 х4

   No E ξαρτήματος  mmΜέγεθος  ( )  Ποσότητα (τεμ)
1, 2 1050 316 x  х 16 2
3 8 8468 x 2  х 16 1
4 868 х 298 х 16 1
5 8 7467 х 2  х 16 2

6,7 1048 430 х  х 16 2
8,9,10 1018 292 х  х 2.5 3

   No E ξαρτήματος  mmΜέγεθος  ( )  Ποσότητα (τεμ)

1, 2 820 x 522 х 16 2

3 868 x 504 х 16 1

4 86  х 7 х 168 9 1

5* 146 х 864 х 16 2

6 828 х 86 х 16 2

7,8 450 х 96 х 16 4

9 334 х 864 х 16 1

10 828 х 210 х 16 1

11,12 450 х 220 х 16 2

13,14 868 х 60 х 16 3

15 868 х 100 х 16 1

16 828 x 434 х 16 3

17 718 х 448 х 2.5 2

18 1800 х 600 х 38 1

х26

х6

х32х26

х1

х22 х22

х26

х3

х1 х2

х4х18х2 х2 х4

х22



D

A
B

C D

3.5х16



       5мм 
2.



6,7

4.5.

3.

8.

1.

2.

6,7



A
B

C D

х12 х8 х8 х2х8 х2

х4х16х8 х4 х4х4

   No E ξαρτήματος  mmΜέγεθος  ( )  Ποσότητα (τεμ)
1, 2 820 522 x  х 16 2
3 8 50468 x  х 16 1
4 8 6068 х  х 16 1
5 8 8 976  х  х 16 1

6,7 686 430 х  х 16 2
8 868 100 х  х 16 1


