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MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

pro palandy: Apus Top 
 
 
Obsah balení 2x čelo  
 2x rám s integrovaným lamelovým roštem 
 2x zadní zábrana  
 1x přední zábrana 
 1x žebřík  
 9x nábytkářský šroub 120 mm  - 8x rám - čela  
            - 1x žebřík - přední zábrana 

5x nábytkářský šroub 100 mm  - 4x zadní zábrany - čela  
      - 1x přední zábrana - čelo 

 1x nábytkářský šroub 80 mm  - žebřík - čelo 
 4x nábytkářský šroub 60 mm  - žebřík - rám 
 8x válcová matka    - rám 

6x válcová excentrická matka  - zábrany  
 5x spojovací matka 30 mm   - 4x žebřík - rám 
       - 1x žebřík - čelo 
 4x dřevěný kolík 10x35 mm  - žebřík - čelo 
 8x filcová podložka 
 1x imbusový klíč 
 
 
Upozornění 
 

Vzhledem k náročnosti montáže a velikosti dílů je třeba, aby montáž palandy 
prováděly minimálně dvě osoby. 

 
  
Postup 
 

1. Pokud bude palanda stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit 
na nohy filcové podložky (dvě na každou nohu). 

2. Sestavit kostru palandy bez přední zábrany a žebříku (rámy + bočnice + zadní 
zábrany). U rámů dbát na to, aby byly správně umístěny vzhledem k otvorům 
pro žebřík a lamelami nahoru. 

3. Spojit rámy a čela nábytkářskými šrouby 120 mm a válcovými matkami. Zatím 
natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat. 

4. Spojit zadní zábrany a čela nábytkářskými šrouby 100 mm a excentrickými 
krátkými válcovými matkami. Válcové matky nasunout do otvorů drážkami ven 
tak, aby bylo možno šroubovákem otočit matku závitem do správného směru 
(směr drážky pro šroubovák je totožný se směrem vnitřního závitu matky). 
Zatím natočit nábytkářský šroub do matky pouze cca 5 mm a nedotahovat. 
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5. Obě čela roztáhnout co nejvíce od rámů a zábran tak, aby bylo možno 
v dalším postupu montáže nasadit žebřík a přední čelo. 

6. Do čela, ke kterému bude přišroubovaný žebřík, nasunout v horní části 4 ks 
dřevěných kolíků 10x35 mm do předvrtaných otvorů. 

7. Do druhého čela nastrčit přední zábranu a na ni žebřík. Přitlačit čelo k žebříku 
tak, aby nasazené kolíky v čele zapadly do předvrtaných otvorů v žebříku. 

8. Celkově zkontrolovat sestavení palandy tak, aby mezi čely, rámy a zábranami 
nebyly mezery. 

9. Dokompletovat spoje: 
a. žebřík s čelem - nábytkářský šroub 80 mm + spojovací matka 30 mm 
b.  žebřík s přední zábranou - nábytkářský šroub 120 mm + válcová 

excentrická matka 
c. přední zábrana s čelem - nábytkářský šroub 100 mm + válcová 

excentrická matka 
d. žebřík s rámy - nábytkářské šrouby 60 mm + spojovací matky 30 mm 

10. Kompletně dotáhnou všechny spoje imbusovým klíčem (v případě potřeby 
spojovací matku 30 mm při dotahování zajistit proti otáčení šroubovákem). 


