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Ύψος πλαϊνής πλακέτας: 175mm

Side - board height: 175mm

Περιγραφή Μέγεθος
Πάχος κάτω πάνελ 16mm
Πλάτος κάτω πάνελ από εσωτ. πλάτος κουτιού - 19 ± 0,5mm
Μήκος κάτω πάνελ μήκος οδηγού - 20mm
Πάχος πάνελ πλάτης 16mm
Πλάτος πάνελ πλάτης εσωτ. πλάτος - 42 ± 0,5mm
Ύψος πάνελ πλάτης 148mm

Περιγραφή Μέγεθος
Bottom panel thickness 16mm
Bottom panel width inside cabinet width - 19 ± 0,5mm
Bottom panel length Runner length - 20mm
Back panel thickness 16mm
Back panel width inside cabinet width - 42 ± 0,5mm
Back panel length 148mm
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Inside cabinet dimension Front panel mounting 
positions

Installed panel remeber 
that tighten the fixing 
screw

Take out the plastic cover

Rotation to dismantle the panel

Περιστροφή σε αποσυναρμολόγηση 
του πάνελ

Front fixing brackets
positions

Back panel mounting positions
Εσωτερική διάσταση ερμαρίου Θέσεις τοποθέτησης στην πρόσοψη

Ρύθμιση εγκατεστημένου πάνελ που 
σφίγγει τη βίδα στερέωσης

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα Loosen the fastening screws
Χαλαρώστε τις βίδες σύνδεσης

Μπροστινές αγκύλες στερέωσης θέσεις Θέσεις τοποθέτησης πίσω πλαισίου

Β Επικάλυψη πλευράς Β Side overlay A.Β Επικάλυψη πλευράς A.Β Side overlay

Τοποθέτηση βραχιόνων πρόσδεσης

Τοποθέτηση του συρταριού

Εγκατάσταση του συρταριού Απεγκατάσταση του συρταριού

Λειτουργία του αποσβεστήρα

Αφαίρεση μπροστινού πλαισίουFront fixing brackets mounting

Mounting the drawer

Installing the drawer Removing the drawer

Function of the damper

Front panel removing
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Ρύθμιση ύψους πρόσοψης: ± 2 mm Ρύθμιση στην πρόσοψη: δεξιά 1mm Ρύθμιση στην πρόσοψη: αριστερά 1mm

Front panel height adjustment: ± 2mm Front panel side adjustment: right 1mm Front panel side adjustment: left 1mm

Push the metal spring part 
from the panel & pull out

Πίεση του 
μεταλλικού 
ελατηρίου από 
το πάνελ & τραβήξτε έξω

Εγκατάσταση Viobox συρταριού Fitting Viobox Drawer

Μηχανισμοί Συρταριών
Drawer Mechanisms

Special Features:

• High: 175mm
• Length: 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550mm
• Freely width design
• Silent smooth run system
• Full extension
• Totally stable
• Available in white & grey
• Max load capacity 35kg

Ειδικά χαρακτηριστικά:

• Ύψος: 175mm
• Μήκος: 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550mm
• Ελεύθερος σχεδιασμός πλάτους
• Αθόρυβη κύλιση
• Ολικής εξαγωγής
• Εξαιρετική σταθερότητα
• Διαθέσιμο σε λευκό & γκρι
• Μέγιστο βάρος φορτίου 35kg 

Οδηγίες συναρμολόγησης Viobox συρταριού 175mm Viobox drawer assembly instructions 175mm


