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Απαιτούνται 2 άνθρωποι για τη συναρμολόγηση.
Ο άνθρωπος A είναι αυτός που επιτελεί τη συναρμολόγηση.
Ο άνθρωπος B έχει ρόλο βοηθητικό στον άνθρωπο A.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Οι βιβλιοθήκες με ύψος άνω των 1,2 m συνίσταται να 
στερεώνονται στον τοίχο. Κάποιοι από τους ορθοστάτες έχουν 
τρύπα για αυτό τον σκοπό.
• Επιλέξτε τη σειρά των ορθοστατών, ανάλογα με την τελική 
θέση τοποθέτησης, προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση 
(συνίσταται να στερεωθούν στον τοίχο οι εξωτερικοί 
ορθοστάτες της βιβλιοθήκης).
• Φροντίστε όλες οι τρύπες στήριξης να βρίσκονται
στην ίδια όψη (8).
• Βεβαιωθείτε πως τα ποδαράκια στήριξης βρίσκονται
στη βάση των ορθοστατών (9).

2 persons are necessary for the assembly.
Person A is the one who performs the assembly.
Person B only assists person A.
ATTENTION:
• It is advised for bookcases with a height of more than 
1.2 m to be fixed to the wall. Some of the metal 
uprights have a hole for this purpose. 
• Select the order of the uprights before you begin the 
assembly, depending on the final position of the bookcase 
(it is recommended to mount the outer uprights of the 
bookcase on the wall).
• Make sure all the wallmount holes are on the same 
side of the bookcase (8).
• Make sure that the support legs are at the base
of the uprights (9).

Ο B κρατάει και στηρίζει τους δύο πρώτους ορθοστάτες.
Ο A τοποθετεί το δεύτερο ράφι (από κάτω προς τα 
πάνω) στους ορθοστάτες (1) και (2).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιστρέψτε ελαφρώς το ράφι κατά την 
εισαγωγή.

B holds and supports the first two uprights.
A places the second shelf (bottom-up) on the 
uprights (1) and (2).
ATTENTION: Slightly rotate the shelf when inserting.
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Ο B στηρίζει τους ορθοστάτες (1) & (2) ενώ ο A εισάγει τις 
βίδες που συνδέουν τον (1) με το ράφι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πλήρη εισαγωγή της κάθε βίδας απαιτείται 
η χρήση της ματσόλας (λαστιχένιο σφυρί). Η κεφαλή της βίδας 
πρέπει να εφάπτεται στο ξύλινο ράφι. Βιδώστε ελαφρά (με το 
κλειδί ή με το χέρι) τα αντίστοιχα παξιμάδια.*
B supports the uprights (1) & (2) while A inserts the 
screws that connect (1) to the shelf.
ATTENTION: In order to fully insert each screw you will 
need to use the provided mallet (rubber hammer). The 
screw head must be firmly attached to the wooden shelf. 
Slightly secure the corresponding nuts (with the wrench or 
manually).*
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Ο A τοποθετεί το τέταρτο ράφι (από κάτω προς τα πάνω) 
στους ορθοστάτες.

A places the fourth shelf (bottom-up) on the two 
uprights.

(1) (2)
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*
Όλες οι βίδες - παξιμάδια - πλαστικά ούπατ (συν ανταλλακτικά), ποδαράκια ρύθμισης ύψους, ξύλινοι αποστάτες, κλειδί και ματσόλα, παρέχονται.
All screws - nuts - wall plugs (plus spares), height adjustment feet, wooden spacers, wrench and mallet are provided.
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Ο A σύρει τον ορθοστάτη (2) στη θέση του, εισάγει 
πλήρως και ασφαλίζει ελαφρά (με τα παρεχόμενα 
παξιμάδια) τις βίδες που συνδέουν και τα δύο 
ράφια με τον (2).

A slides upright (2) into position, fully inserts & 
slightly secures each screw (with the provided 
nuts) that connect both shelves to (2).

Ο A σύρει τον ορθοστάτη (3), εισάγει πλήρως και 
ασφαλίζει ελαφρά (με τα παρεχόμενα παξιμάδια) 
τις βίδες που συνδέουν και τα δύο ράφια με τον (3). 
Επαναλάβετε και για τον ορθοστάτη (4).

A slides upright (3) into position, fully inserts & 
slightly secures each screw (with the provided 
nuts) that connect both shelves to (3).
Repeat for upright (4).

Ο A τοποθετεί ένα - ένα τα υπόλοιπα ράφια, 
εισάγει πλήρως και ασφαλίζει ελαφρά (με τα 
παρεχόμενα παξιμάδια) τις βίδες που συνδέουν 
το κάθε ράφι με τον κάθε ορθοστάτη. Όταν 
ολοκληρώσετε, σφίξτε γερά όλα τα παξιμάδια 
με το παρεχόμενο κλειδί.

A places the rest of the shelves one by one, 
fully inserts & slightly secures all the screws 
(with the provided nuts) that connect each 
shelve to each upright. When you finish, use 
the provided wrench to tighten all the nuts.

Ο A εισάγει πλήρως και βιδώνει ελαφρά (με τα 
παρεχόμενα παξιμάδια) τις βίδες που συνδέουν 
τον (1) με το ράφι.

A fully inserts & slightly secures each screw (with 
the provided nuts) that connect (1) to the shelf.

A
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Βεβαιωθείται ότι τα ποδαρακια στη βάση της βιβλιοθήκης 
πατούν στο δάπεδο, αλλιώς περιστρέψτε τα δεξιόστροφα 
για να κοντύνουν ή αριστερόστροφα για να ψηλώσουν, 
μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σφίξτε με το χέρι τα τυφλά παξιμάδια.

Ensure that all height adjustment feet at the bottom 
of the library stay on the floor, otherwise rotate them 
clockwise to shorten or counterclockwise to 
lengthen, until you reach the desired result.
Tighten the dome nuts manually.

Αφού ολοκληρώσετε την κατασκευή της βιβλιοθήκης 
τοποθετήστε την στην τελική της θέση.
Εκεί που βρίσκονται οι τρύπες στήριξης σημειώστε με ένα 
μολύβι τον τοίχο στον οποίο θα στηριχθεί η βιβλιοθήκη. 
Απομακρύνετε τη βιβλιοθήκη και ανοίξτε τις τρύπες στον 
τοίχο (τρυπάνι τοίχου 8mm). Εισάγετε τα πλαστικά ούπατ.

Καθώς συνήθως υπάρχει σοβατεπί στη βάση του τοίχου, 
παρέχονται ξύλινοι αποστάτες που χρησιμεύουν στο να 
τοποθετηθεί η βιβλιοθήκη κάθετα και να κρυφτούν οι 
βίδες από το πλάι.

Αφού επαναφέρετε τη βιβλιοθήκη στην τελική της θέση, 
βιδώστε την σφιχτά στον τοίχο.

Mark with a pencil the wall on which the library will 
be supported, through the mounting holes.
Remove the bookcase and open the holes on the 
wall (8mm wall drill). Insert the plastic wall plugs.
As there is usually skirting on the base of the wall, 
the wooden spacers are used to fix the bookcase 
in a vertical position and to hide the screws from 
the side.
After you reposition the bookcase, screw it firmly 
onto the wall. 
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