
КЕРІВНИЦТВО ЗІ СКЛАДАННЯ СТЕЛАЖІВ MS-KD 

Послідовність складання стелажа MS-KD. 

Крок 1 
З'єднати дві стійки (1) MS-KD між собою за допомогою з'єднувача MS-KD (7) і гвинтів (4) і гайок (5). 

Разом зібрати чотири складові стійки 

 

Крок 2 
На рівній горизонтальній поверхні розташувати паралельно дві стійки (1) і за допомогою болтів 

(4) і гайок (5) закріпити через куточок підсилюючий (3) верхню і нижню полиці (2). Для 

забезпечення жорсткості стелажа нижня полиця повинна розташовуватися на рівні третього 

отвору від нижнього торця стійки. 

 

Крок 3 
Далі, аналогічним чином на полицях (2) закріпити дві що залишилися стійки (1). Полиці необхідно 

розташовувати таким чином, щоб після приведення стелажа в вертикальне положення, лицьова сторона 

кожної полиці була звернена вгору. 

 

Крок 4 
Встановити останні полиці (2) за допомогою болтів і гайок. 

 

Крок 5 
Закріпити на нижній торцевій поверхні стійок пластикові підп'ятники (6). 

 

Крок 6 
Підняти стелаж у вертикальне положення і встановити на рівну поверхню. Провести остаточне 

затягування всіх болтових з'єднань. 

Комплектація стелажу MS-KD: 

 
1. Стійка MS-KD Standart.................. 8 од. 5. Гайка М6..................................... 104 од. 

2. Полиця Standart MS....................... 5 од. 6. Підп’ятник MS new..........................4 од. 

3. Кутник підсилюючий.................... 16 од. 7. З’єднувач MS-KD Standart ..............4 од.    

4. Болт М6х10.................................. 104 од. 

Куток підсилюючий 
Г- подібний 

Стійка і 
пластиковий 

підп'ятник 

Ребро З'єднувач стійки 

жорсткості полиці (MS-KD) 

 
УВАГА: 

 
1. Максимально допустиме навантаження на полицю - 100кг., На стелаж MS-KD - 500 кг. 

(На стелажі вище 2-х метрів на центральну полку встановлювати підсилювачі). 

2. При навантаженні на стелаж понад 400 кг. нижня полиця повинна бути встановлена не 

вище 150 мм від підлоги, відстань між полицями не більше 450 мм., поодиноко розташовані 

стелажі повинні мати кріплення до стіни не менше ніж в 4-х точках. 

3. При навантаженні на стелаж не більше 400 кг. допускається максимальна відстань від 

підлоги до нижньої полиці не більше 300 мм, максимальна відстань між полицями не більше 

600 мм. 

4. Важливо: При експлуатації стелажа з регульованим підп'ятником, навантаження на 

стелаж не повинна перевищувати 400 кг. При цьому, нижня полиця повинна бути 

встановлена в крайньому нижньому положенні (4-ий або 5-ий отвір від нижнього торця 

стійки.) 

  
 

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Прикріпити зібрану конструкцію до стіни 

 
1.  Завантаження стелажа виконуйте послідовно, починаючи з нижньої полиці. 

2. Більш важкі предмети розподіліть на нижніх полицях стелажа. 

3. Завантаженість полиць повинна бути рівномірно розподілена. 

4. Категорично забороняється вставати на полиці, спиратися на елементи 

стелажа, спирати на стелажну конструкцію будь-які предмети. 

5. Завантаження і подальше використання полиць, встановлених вище 1500 мм від 

рівня підлоги, необхідно проводити з використанням драбини. 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ СТЕЛАЖУ 
 

 

Модель 
Розміри, мм 

Навантаження 

на полицю, кг висота ширина глибина 

Комплекти болтових стелажів MS (збірні стійки + полиці) 

MS 150 KD/75x40/4м (4 полиці) 1500 750 400 100 

MS 160KD/70х30/4м (4 полиці) 1600 700 300 100 

MS 185KD/70х30/4м (4 полиці) 1850 700 300 100 

MS 185KD/100х30/4м (4 полиці) 1850 1000 300 100 

MS 185KD/100х40/4м (4 полиці) 1850 1000 400 100 

MS 185KD/100х50/4м (4 полиці) 1850 1000 500 100 

MS 200KD/100х30/4м (4 полиці) 2000 1000 300 100 

MS 200KD/100х30/4м (4 полиці) 2000 1000 400 100 

MS 200KD /100х40/4м (4 полиці) 2000 1000 500 100 

MS 200KD/100х60/4м (4 полиці) 2000 1000 600 100 

MS 200/100х30/5м (5 полиць) 2000 1000 300 100 

MS 200/100х40/5м (5 полиць) 2000 1000 400 100 

MS 200/100х50/5м (5 полиць) 2000 1000 500 100 

 

ПЕРЕВАГИ MS - СТЕЛАЖУ 
1.  Стелажі мають сучасний зовнішній вигляд, зручну і надійну конструкції і 

призначені для зберігання документів і різних вантажів в офісі, на складі, в 

архіві і вдома. 

2. Підп'ятники - пластикові. 

3. Розподілене навантаження на полицю - до 100 кг. 

4. Максимальне навантаження на стелаж – 500  кг. 

5. Полиці стелажа посилені ребром жорсткості, що забезпечує їх міцність. 

6. Крок регулювання висоти полиць – 25 мм. 

7. Колір: сірий напівматовий (RAL 7038). 

8. Тип покриття: порошкове. 

  

 


