Pakiet Table

Clasp system

Dimensions
Table S
H: 74cm / 29.1”
W: 90cm / 35.4”
D: 90cm / 35.4”

Die Klammern sind nicht symmetrisch. Bitte
beachte es während den Montage.

Mounting

Please note that the metal clips used to
connect elements are not symmetrical. Please
take it into account while assebling.
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Stosowane klamry nie są symetryczne.
Uwzględnij to podczas montażu.

shorter side
longer side
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Table M
H: 74cm / 29.1”
W: 140cm / 55.1”
D: 80cm / 31.4”

Table L
H: 74cm / 29.1”
W: 165cm / 65”
D: 80cm / 31.4”
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Disassembly key usage
For disassembling use special disassembly key.
In order to dismantle the PAKIET table please
slide the key under clips' pressed deformation
and pull it. Please hold clips during pulling to
avoid bouncing off.
Um den PAKIET Tisch zu demontieren verwende einen Spezialschlüssel. Damit die Klammer nicht zu schnell absprang muss sie bei
Demontage mit der Hand gehalten werden.

Table XL
H: 74cm / 29.1”
W: 190cm / 74.8”
D: 90cm / 35.4”

W celu demontażu PAKIETU należy posłużyć
się specjalnym kluczem dołączonym do zestawu. Wsuń klucz do demontażu w wytłoczenie
w klamrze i użyj go jako dźwigni, by zwolnić
docisk klamry. Aby element nie odskoczył zbyt
gwałtownie przytrzymaj go ręką.
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key placement

Materials
birch plywood
pine plywood
steel

Avoid contact with fire.
Entgehen Sie Kontakt mit Feuer.
Unikać kontaktu z ogniem.

Assembly instructions

Montageanleitung

Instrukcja montażu

This assembly instructions is for assembling
the PAKIET tables in different sizes.

Diese Montageanleitung ist für Montage von
einem PAKIET Tisch mit unterschiedlichen Dimensionen zu verwenden.

Instrukcja służy do montażu stołów PAKIET o
różnych wymiarach.

1 Hold elements "C" and "D" together at an angle of 90 degrees. Join them with clips "H". Repeat the action with other "C" and "D" elements
and connect both sets into one.
2 Slide the element "B" so that the protruding
parts in the corners were going upwards.

Die Elemente „C” und „D” unter 90
Grad zusammenhalten und mit den Klammern „H” stabilisieren. Wiederholen Sie die
Handlung mit anderen „C” und „D” Elementen und verbinden Sie beide Sätze.
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Sharp objects can scratch the surface.
Scharfe Gegenstände können die Oberfläche
zerkratzen.
Ostre przedmioty mogą zarysować powierzchnię.

3 Place the elements "E" and "F" inside the legs
and join them with clips "H".
4
Slip the elements "G" into legs and tighten
them with clips "H".

Stand table on its legs and place the table
top "A".
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Do not stand on the table.

6

Join it with the clips "H".

Das Element „B” einschieben.

2 Nałóż od góry element “B” tak, by wystające na rogach części były skierowane ku górze.

3 Von Hinten sind die Elemente „E” und „F” hinzustellen und alles anhand von Klammern „H”
zu stabilieseren.

3 Od wewnętrznej strony przyłóż elementy “E”
i “F”. Całość usztywnij wpinając klamry w wyznaczone miejsca.

4 In die Tischbeine sind die Fusselelemente
„G” eizuführen und mit den Klammern "H" zu
schliessen.

4
W nogi stołu wprowadź od góry stopki i ściśnij je klamrami.

Den Tisch umkehren und von oben eine Tischplatte "A" aufzulegen.

5

Postaw stół na nogi i nałóż od góry blat “A”.
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Przypnij blat klamrami do reszty stołu.

5

Stehen Sie nicht auf dem Tisch.
Nie stawać na stole.

1 Elementy “C” i “D” złóż i połącz ze sobą za
pomocą klamer pod kątem 90° jak na rysunku.
Powtórz czynność z pozostałymi elementami
“C” i “D”, następnie połącz oba komplety w jedną całość.

6
Der Tischplatte mit den Klammern "H"
abzuschliessen.

INSTRUCTION OF USE AND MAINTENANCE
Warning: Small elements pose a choking hazard to children and they should be kept out of
the reach of children during the installation
of the product.
Complaints:
In case of complaints please contact us at
e-mail:
sales@zieta.pl or phone number:
+48 669 609 061.
PLEASE CONTACT US BY EMAIL OR PHONE
BEFORE SENDING THE PRODUCTS BACK OTHERWISE IT WILL NOT BE PROCESSED.

GEBRAUCHS- UND PFLEGEANWEISUNG
Achtung: Halten Sie die Kleinteile während der
Montage ausser Reichweite von Kindern.
Reklamationen:
Für Reklamationen kontaktieren Sie uns bitte
unter der E-Mailadresse: sales@zieta.pl oder
rufen Sie uns an unter: +48 669 609 061.
VOR RÜCKSENDUNG DES PRODUKTS
KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE PER E-MAIL
ODER TELEFONISCH, ANDERNFALLS KANN
IHRE REKLAMATION NICHT BEARBEITET
WERDEN.

Zieta Prozessdesign Sp. z o.o.
sales@zieta.pl
+48 669 609 061

ul. Moniuszki 29/2
51-610 Wroclaw
Poland

Pakiet Table

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI
Uwaga: Podczas montażu przechowywać
drobne elementy montażowe z dala od dzieci,
ze względu na niebezpieczeństwo połknięcia.
Reklamacje:
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod
następującym adresem mailowym:
sales@zieta.pl
lub o kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 669 609 061.
PRZED ZWROTEM PRODUKTU PROSIMY Z O
KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY, W
PRZECIWNYM RAZIE PAŃSTWA REKLAMACJA
NIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONA.
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