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I 
4x60mm (x8)

II 
4x25mm (x8)

III 
3x30mm (x4)

IV
3x16mm (x12)

V
Angle OP 30x30mm (x4)

Vis /  Screw / 
schraube / Tornillo

Percage/ Drilling / 
Bohrung/ Perforacion

3   ( III & IV ) 2 

4  ( I & II ) 3 

Pré-perçage recommandé/ Pre-drilling recommended / Vorbohren empfohlen / Perforacion previa recomendada
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A (x1)
G (x2)
I - 4x60mm (x4)

x2

1. Kwietnik klient dostanie w całości
2. do kwietnika dokręcane są słupki
3. na górę słupków przymocować belkę ze skosami
4. wkręcić kątowniki z wkrętem w słupki (uprzednio nawiercić otwór)

Montaż Lucca 120:
5. Połączyć ramiak dolny i boczny
6. wsunąć formatkę z lamelami
7. wstawić ramiak środkowy
8. wsunąć drugą formatkę z lamelami
9. zamontować ramiak boczny
10. zamontować ramiak górny
11. przykrecić okładki na lamele
12. doniczki
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V - Angle (x4)
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D (x1)
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1. Kwietnik klient dostanie w całości
2. do kwietnika dokręcane są słupki
3. na górę słupków przymocować belkę ze skosami
4. wkręcić kątowniki z wkrętem w słupki (uprzednio nawiercić otwór)

Montaż Lucca 120:
5. Połączyć ramiak dolny i boczny
6. wsunąć formatkę z lamelami
7. wstawić ramiak środkowy
8. wsunąć drugą formatkę z lamelami
9. zamontować ramiak boczny
10. zamontować ramiak górny
11. przykrecić okładki na lamele
12. doniczki

F (x4)
IV - 3x16mm (x12)
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C (x1)
III - 3x30mm (x2)



II (x2)

x4
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II - 4x25mm (x8)



J x6

12/12

1. Kwietnik klient dostanie w całości
2. do kwietnika dokręcane są słupki
3. na górę słupków przymocować belkę ze skosami
4. wkręcić kątowniki z wkrętem w słupki (uprzednio nawiercić otwór)

Montaż Lucca 120:
5. Połączyć ramiak dolny i boczny
6. wsunąć formatkę z lamelami
7. wstawić ramiak środkowy
8. wsunąć drugą formatkę z lamelami
9. zamontować ramiak boczny
10. zamontować ramiak górny
11. przykrecić okładki na lamele
12. doniczki

J (x6)
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