
• Doğru bir montaj için öncelikli olarak montaj yapılacak duvarın 
düzgünlüğü ve dolaba göre duvar ebatlarının kontrolü yapılmalıdır. 
Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün altına zarar 
görmemesi için ürünün paketini koyunuz.

• Montaja öncelikli olarak üst dolaptan başlayınız zira üst dolap 
montajı sırasında alt dolap zarar görebilir. 
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Dolabın üst 
mesafesi yerden 
190 cm olacak 
şekilde askı 
mekanizmasının 
duvara denk 
gelen yeri 
hesaplanacaktır.
(a) değeri dolap 
ölçülerine 
göre değişiklik 
gösterebilir.

Alt dolabın lavabo 
üst mesafesi 
85 cm olacak 
şekilde askı 
mekanizmasının 
duvara denk 
gelen yeri 
hesaplanacaktır.
(b) değeri dolap 
ölçülerine 
göre değişiklik 
gösterebilir.

Duvar dübele göre matkap yardımı 
ile delinerek dübel çakılır. Askı 
mekanizmasının parçaları duvara 
vida ile sabitlenir. Üst dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır.

Duvar dübele göre matkap yardımı 
ile delinerek dübel çakılır. Askı 
mekanizmasının parçaları duvara 
vida ile sabitlenir. Alt dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır.

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolab terazisi uygun bir şekilde 
ayarlanıp vidalanır.

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolab terazisi uygun bir şekilde 
ayarlanıp vidalanır.

Ürün üzerine lavabo düzgün bir 
şekilde yerleştirilir ve silikon çekilerek 
sabitlenir.
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Montaj öncesi yapılacaklar; 

Montaj yapılacak olan duvarın düzgünlük ve ebat kontrolü, 

Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün zarar görmemesi için boş zemine 
konulmayacaktır. Ürünlerin altına ürünün paketi kullanılabilir. 

Montaja önce üst dolaptan başlanmalıdır. Önce alt dolap montaj edildiği zaman üst dolap montajı 
sırasında alt dolap zarar görebilir. 

ÜST DOLAP 

 

 

 

Üst dolabın üst mesafesi 1900 
mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=1900-X 

 

Duvar dübele göre matkap 
yardımı ile delinerek dübel 
çakılır. Askı mekanizmasının 
parçaları duvara vida ile 
sabitlenir. Üst dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle 

sayfanın soluna veya sağına 

hizalanır ya da üstüne veya altına 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
ayarlanır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

ALT DOLAP 

 

 

 

 

 

Alt dolabın lavabo üst mesafesi 
850 mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=850-X 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Duvar dübele göre matkap yardımı 
ile delinerek dübel çakılır. Askı 
mekanizmasının parçaları duvara 
vida ile sabitlenir. Alt dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
ayarlanır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

Ürün üzerine lavabo düzgün bir 
şekilde yerleştirilir ve silikon 
çekilerek sabitlenir. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 
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Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün zarar görmemesi için boş zemine 
konulmayacaktır. Ürünlerin altına ürünün paketi kullanılabilir. 

Montaja önce üst dolaptan başlanmalıdır. Önce alt dolap montaj edildiği zaman üst dolap montajı 
sırasında alt dolap zarar görebilir. 
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Üst dolabın üst mesafesi 1900 
mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=1900-X 

 

Duvar dübele göre matkap 
yardımı ile delinerek dübel 
çakılır. Askı mekanizmasının 
parçaları duvara vida ile 
sabitlenir. Üst dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle 

sayfanın soluna veya sağına 

hizalanır ya da üstüne veya altına 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
ayarlanır. 
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Alt dolabın lavabo üst mesafesi 
850 mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=850-X 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Duvar dübele göre matkap yardımı 
ile delinerek dübel çakılır. Askı 
mekanizmasının parçaları duvara 
vida ile sabitlenir. Alt dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
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çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

Ürün üzerine lavabo düzgün bir 
şekilde yerleştirilir ve silikon 
çekilerek sabitlenir. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

ALT DOLAP 

 

 

 

 

 

Alt dolabın lavabo üst mesafesi 
850 mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=850-X 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Duvar dübele göre matkap yardımı 
ile delinerek dübel çakılır. Askı 
mekanizmasının parçaları duvara 
vida ile sabitlenir. Alt dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
ayarlanır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 

çubuğu, ana belgeye sağlanan tek 

başına bir ek niteliğindedir. Bu 

genellikle sayfanın soluna veya 

sağına hizalanır ya da üstüne veya 

altına yerleştirilir. Kenar çubuğu 

metin kutusunun biçimlendirmesini 

Ürün üzerine lavabo düzgün bir 
şekilde yerleştirilir ve silikon 
çekilerek sabitlenir. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar 
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Alt dolap ile aynı 
yükseklikte olması 
tavsiye edilir.
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Boy dolabın alt 
mesafesi alt dolap 
ile aynı mesafede 
olacak şekilde, askı 
mekanizmasının 
duvara denk 
gelen yeri 
hesaplanacaktır. 
Boy dolap ile 
dolap arasında 
20-25cm mesafe 
bırakılabilir.

Duvar dübele göre matkap yardımı 
ile delinerek dübel çakılır. Askı 
mekanizmasının parçaları duvara 
vida ile sabitlenir. Boy dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır.

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolab terazisi uygun bir şekilde 
ayarlanıp vidalanır.
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Montaj öncesi yapılacaklar; 

Montaj yapılacak olan duvarın düzgünlük ve ebat kontrolü, 

Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün zarar görmemesi için boş zemine 
konulmayacaktır. Ürünlerin altına ürünün paketi kullanılabilir. 

Montaja önce üst dolaptan başlanmalıdır. Önce alt dolap montaj edildiği zaman üst dolap montajı 
sırasında alt dolap zarar görebilir. 

ÜST DOLAP 

 

 

 

Üst dolabın üst mesafesi 1900 
mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=1900-X 

 

Duvar dübele göre matkap 
yardımı ile delinerek dübel 
çakılır. Askı mekanizmasının 
parçaları duvara vida ile 
sabitlenir. Üst dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle 

sayfanın soluna veya sağına 

hizalanır ya da üstüne veya altına 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
ayarlanır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

 

Montaj öncesi yapılacaklar; 

Montaj yapılacak olan duvarın düzgünlük ve ebat kontrolü, 

Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün zarar görmemesi için boş zemine 
konulmayacaktır. Ürünlerin altına ürünün paketi kullanılabilir. 

Montaja önce üst dolaptan başlanmalıdır. Önce alt dolap montaj edildiği zaman üst dolap montajı 
sırasında alt dolap zarar görebilir. 

ÜST DOLAP 

 

 

 

Üst dolabın üst mesafesi 1900 
mm olacak şekilde askı 
mekanizmasının duvara denk 
gelen yeri hesaplanacaktır. 

A=1900-X 

 

Duvar dübele göre matkap 
yardımı ile delinerek dübel 
çakılır. Askı mekanizmasının 
parçaları duvara vida ile 
sabitlenir. Üst dolap askı 
mekanizmasına denk gelecek 
şekilde asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle 

sayfanın soluna veya sağına 

hizalanır ya da üstüne veya altına 

Askı mekanizmasının ayarları ile 
dolabı terazisi düzgün bir şekilde 
ayarlanır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. 

Kenar çubuğu, ana belgeye 

BOY DOLAP 

 

 

 

 

Boy dolabın alt mesafesi alt dolap ile aynı 
mesafede olacak şekilde, askı 
mekanizmasının duvara denk gelen yeri 
hesaplanacaktır. Boy dolap ile alt dolap 
arasında 200-250mm mesafe bırakılabilir. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar çubuğu, 

ana belgeye sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle sayfanın soluna 

veya sağına hizalanır ya da üstüne veya altına 

yerleştirilir. Kenar çubuğu metin kutusunun 

biçimlendirmesini değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Duvar dübele göre matkap yardımı ile 
delinerek dübel çakılır. Askı mekanizmasının 
parçaları duvara vida ile sabitlenir. Boy dolap 
askı mekanizmasına denk gelecek şekilde 
asılır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar çubuğu, 

ana belgeye sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle sayfanın soluna 

veya sağına hizalanır ya da üstüne veya altına 

yerleştirilir. Kenar çubuğu metin kutusunun 

biçimlendirmesini değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

Askı mekanizmasının ayarları ile dolabı 
terazisi düzgün bir şekilde ayarlanır. 

 

 
 [Kenar çubuğu içeriğini yazın. Kenar çubuğu, 

ana belgeye sağlanan tek başına bir ek 

niteliğindedir. Bu genellikle sayfanın soluna 

veya sağına hizalanır ya da üstüne veya altına 

yerleştirilir. Kenar çubuğu metin kutusunun 

biçimlendirmesini değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 

• Doğru bir montaj için öncelikli olarak montaj yapılacak duvarın 
düzgünlüğü ve dolaba göre duvar ebatlarının kontrolü yapılmalıdır. 
Dolaplar düzgün bir şekilde kutudan çıkarılarak ürünün altına zarar 
görmemesi için ürünün paketini koyunuz.

• Montaja öncelikli olarak üst dolaptan başlayınız zira üst dolap 
montajı sırasında alt dolap zarar görebilir. 

!

Banyo Dolap Montajı

www.idealstandardturkey.com


