
Schiţă montaj Canapea Delia 

 

 

       Caracteristici: - dimensiuni: 222 x 99 x 90 cm; extensie utilă: 193 x 123 cm 

- saltea pe plasă de arcuri tip relaxa; 

  - componente: ladă, saltea şezut – spătar, braţe, feronerie (4 prezoane, 4 şaibe, 4 

piuliţe tip fluture, 4 şuruburi PAL 4x25 cm). 

Pentru a introduce cu uşurinţă produsul în casă, avem rugămintea să-l dezambalaţi ca să-l puteţi lua pe 

bucaţi. Dacă nu reuşiţi să introduceţi canapeua pe uşă, puteţi sa scoateţi salteaua de pe ladă desfăcând 

balamalele. 

Menţionăm că loviturile, zgârieturile, tăieturile produsului, sau a oricărei componente ale acestuia, nu fac 

obiectul garanţiei, prin urmare societatea noastră nu este răspunzătoare în acest caz, excepţie făcând 

defectele de fabricaţie. 

1. Pentru a dezambala produsul, nu 

tăiaţi folia cu obiecte ascuţite pentru a nu 

tăia şi ţesătura. Aşa cum este menţionat 

anterior, în cazul în care nu încape pe uşă 

canapeaua, desfaceţi salteua de pe ladă, 

deşurubând piuliţele ce ţin balamalele (cu 

salteaua în poziţia extinsă), din locul indicat 

în imaginea alăturată (*prinderea balamalei 

pe ladă). 

 

 

 

2. Pentru montarea braţelor înfiletaţi prezoanele în bucşele de la nivelul acestora, fixaţi braţele în 

lateralele canapelei, introducând prezoanele prin găurile prevătute de la nivelul lăzii, iar pe interiorul lăzii 

puneţi o şaibă şi o piuliţă fluture pentru fixare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Prin interiorul lăzii însurubaţi piuliţele fluture pentru fixarea braţului.  

 

Pentru partea din faţă, cuplaţi balamalele pentru 

a avea acces în ladă şi a putea prinde piuliţa  

fluture, ca în imaginea alăturată. 

 

Pentru a fixa braţul în partea din spate, cu 

balamalele cuplate, fixaţi salteua astfel încât să 

aveţi acces prin partea din spate ca în imaginea 

de mai jos, pentru a putea ajunge la prezonul 

braţului. 

  

 

 

 

Pentru ca braţul să nu se mişte înfiletaţi suruburile PAL în colţarul metalic fixat deja în partea de sus a 

lăzii, prinzând astfel lada de braţe. 

 

4. Pentru extinderea canapelei, 

ridicaţi de partea de şezut din faţă trăgând 

în acelaşi timp, apoi decuplaţi balamalele 

şi extindeţi salteua. Pentru a închide 

canapeaua, ridicaţi de şezut până se 

cuplează balamalele, apoi trageţi în jos. 

Menţionăm că pentru a efectua aceste 

manevre este necesar să o faceţi din partea 

de mijloc a saltelei, pentru ca ambele 

balamale sa lucreze simultan, în caz 

contrar, riscaţi să forţaţi doar o balama. 

 

 Canapelele nu ţin loc patului de dormitor, 

iar pentru a prelungi durata de viaţă a 

produsului dumneavoastră, strângeţi canapeaua în poziţia ei normală pe timp de zi. 

Nu aşezaţi obiecte grele în lada de depozitare, acestea sunt destinate lenjeriilor de pat.  

 


