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A választékunkban lévő asztallábak asztalok egyszerű és esztétikus készítésére alkalmas termékek. 
Alapanyaguk acél vagy alumínium és műanyag. A technikailag kiforrott rögzítő megoldásnak 
köszönhetően a lábak gyorsan, egyszerűen és biztonságosan rögzíthetők, illetve leszerelhetők. 
CAMAR asztallábak szerelése: 
Helyezzük az asztallapot szín oldalával lefelé puha felületre, majd a szerelő talpakat csavarozzuk az 
asztal sarkaira az asztallap vastagságával arányos hosszúságú csavarokkal. A megfelelő teherbírás 
elérése érdekében a rögzítő talpat az összes lehetséges ponton le kell csavarozni. A csőlábakat 
illesszük a szerelőtalpakra. A lábrögzítő hernyócsavarokat kézzel erősen meg kell húzni, majd 
rövid használat után húzzunk utána. Az asztal átforgatásához két ember szükséges, a lábra állítás 
folyamatában ügyeljünk, hogy oldalirányú terhelés ne érje a lábakat a forgatás során. A szerelés 
végeztével állítsuk be a talpakat úgy, hogy minden lábat egyformán érje a terhelés. A talpak 
+30mm mértékben állíthatók. 
33112 asztallábak szerelése: 
Helyezzük az asztallapot szín oldalával lefelé puha felületre, a szerelő talp közepén található 
lyukon fűzzük át a mellékelt hatlapfejű csavarokat, majd a szerelő talpakat csavarozzuk az asztal 
sarkaira az asztallap vastagságával arányos hosszúságú D fejű csavarokkal, amelyeknek az 
átmérője minimum 4,5 mm legyen (a rögzítő csavar nem tartozéka a terméknek). A megfelelő 
teherbírás elérése érdekében a rögzítő talpat az összes lehetséges furaton le kell csavarozni. A 
csőlábakat csavarja a szerelőtalpakból kiálló csavarra, kézzel erősen húzzuk meg, majd rövid 
használat után húzzunk utána. Az asztal átforgatásához két ember szükséges, a lábra állítás 
folyamatában ügyeljünk, hogy oldalirányú terhelés ne érje a lábakat a forgatás során. A szerelés 
végeztével állítsuk be a talpakat úgy, hogy minden lábat egyformán érje a terhelés. A talpak 
+30mm mértékben állíthatók. 
Figyelem! 
Az asztalokat terhelt állapotban vagy egyenetlen felületen ne toljuk, ne húzzuk oldalirányban. A 
teherbírási adatok statikus, függőleges irányú terhelésre, teljesen zárt állapotra vonatkoznak. Az 
asztallap méretéhez és a terhelés függvényében válasszuk meg az asztalláb darabszámát! 
Tisztítás: 
Puha törlőruha és a háztartásban alkalmazott karcmentes, nem maró hatású tisztítószer 
használható. 
 
Figyelem!  
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói 
tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési 
filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig 
vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 


