
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja montażu WFM Kuchnie 



Spis rysunków montaŜowych
 
 
Strona 3
- demontaŜ drzwi,
- demontaŜ szuflady,
Strona 4
- półka bezpieczna,
- zabezpieczenie ściany tylnej,
Strona 5
- wypoziomowanie szafki naroŜnej,
- połączenie szafek naroŜnych z sąsiednią,
- wyrównanie ustawienia szafek i ich połączenie,
- przycięcie i połączenie blendy frontowej,
Strona 6

- montaŜ panelu ozdobnego kończącego,

- montaŜ panelu ozdobnego wiszącego,
- montaŜ panelu ozdobnego wewnętrznego,
Strona 7
- montaŜ paneli okalających wiszących,
- montaŜ paneli okalających dolnych,
Strona 8
- montaŜ blatów,
- wycinanie otworu w blacie,
Strona 9
- montaŜ blatów kompaktowych,
- wycinanie otworu w blacie kompaktowym,
- montaŜ listwy przyblatowej,
Strona 10
- mocowanie profilu dolnego listwy przyściennej do blatu,
- mocowanie profilu górnego i naroŜników,
Strona 11
- zabezpieczenie szafy wysokiej przed przewróceniem -górne,
- zabezpieczenie szafy wysokiej przed przewróceniem -boczne,
Strona 12
- wstępny montaŜ cokołu,
- łączenie cokołu z elementem mocującym, montaŜ cokołu do szafki,
- montaŜ kratki wentylacyjnej w cokole,
- łączenie cokołów pod kątem,
Strona 13
- montaŜ listwy montaŜowej do zawieszenia szafek wiszących,
- poziomowanie szafki wiszącej,
- skręcanie szafek wiszących,

- zawieszenie regał kończącego,
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Strona 14
- regulacja wysokości frontów,
- regulacja głębokości frontów,
- regulacja poziomu frontów,
- aktywacja hamulca,
- dezaktywacja hamulca,
Strona 15
- montaŜ szuflady na prowadnicę,
- montaŜ czoła i regulacja szuflady,
- aktywacja i dezaktywacja zabieraka szuflady wewnętrznej,
Strona 16
- regulacja siłownika frontów uchylnych,
- regulacja siłownika frontów uchylno-łamanych,
Strona 17
- regulacja siłownika frontów podnoszonych nad wieniec,
- regulacja siłownika frontów podnoszonych równolegle,
Strona 18
- montaŜ oświetlenia,
- usuwanie folii osłonowej z frontów foliowanych folią PCV w wysokim połysku,
- montaŜ paneli maskujących,
Strona 19

- docinanie listew wieńczących,
- montaŜ listew wieńczących,
Strona 20

- montaŜ paneli naściennych z płyty,
Strona 21
- montaŜ paneli naściennych szklanych,
Strona 22
-demontaŜ szafki wiszącej pod okap,
- mocowanie wyspy jednostronnej,
Strona 23
- montaŜ nogi toczonej,
Strona 24,25
- system bezuchwytowy oparty na profilach korytkowych (montaŜ profili pionowych),
Strona 26
- informacje dotyczące montaŜu zestawu kuchennego w sys. bezuchwytowym,
Strona 27
- typy listew poziomych stosowanych w systemie bezuchwytowym,
Strona 28
- mocowanie listew poziomych korytkowych z płyty,
- mocowanie listew poziomych korytkowych metalowych,
Strona 29
- montaŜ paneli okalających w przypadku kuchni z wyspą w systemie bezuchwytowym,
Strona 30
- montaŜ profilu korytkowego pod panelem,
- montaŜ panelu okalającego,
  
 
 

 



Demontaż drzwi Demontaż szuflady
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Stosowanie zabezpieczenia ściany tylnej mają na celu
wzmocnienie stabilności szafek na czas

transportu i magazynowania mebli,
oraz wpływają na polepszenie trwałości szafek

przede wszystkim dolnych i wysokich przenoszących
duŜe obciąŜenia podczas uŜytkowania. Zamontowane

zabezpieczenia ścian tylnych mogą powodować nieznaczne
zwiększenie gabarytu szafek w miejscu ich zamocowania.

Zabezpieczenie ściany tylnej, przed zawieszeniem,
ustawieniem szafki, naleŜy zdemontować.

Zdemontowanie zabezpieczeń ścian tylnych nie wpływa na

zmniejszenie załoŜonych wytrzymałości uŜytkowych konstrukcji mebli.

Półka montowana w szafkach jest
tzw. "półką bezpieczną" poniewaŜ

podpórka półki zawiera zabezpieczenie
chroniące półkę przed wysunięciem.

MontaŜ półki przedstawiono na poniŜszym rysunku.

Półka bezpieczna Zabezpieczenie ściany tylnej
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zabezpieczenie
ściany tylnej

  

podpórka z 
zabezpieczeniem
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Wypoziomowanie szafki naroŜnej Połączenie szafek naroŜnej z sąsiednią

Wyrównanie ustawienia szafek i ich połączenie Przycięcie i połączenie blendy frontowej

A

Strona 5

JeŜeli kuchnia ma kształt
litery L lub U

to montaŜ naleŜy rozpocząć
od szafki naroŜnej.

Szafkę naleŜy wypoziomować
uŜywając poziomicy oraz

wkrętaka.

nóŜkę naleŜy
wkręcić w gniazdo
i wyregulować do 

odpowiedniej
wysokości

Kolejną szafkę 
naleŜy wypoziomować
docisnąć do sąsiedniej

ściskiem stolarskim
i połączyć wkrętem 4 x 28

dostępnym w kartonie
z okuciami.

wkręt
4 szt.

Kolejną szafkę dostawia się
do szafki naroŜnej, poziomuje

i łączy blendą naroŜną
za pomocą wkrętów

dostępnych w kartonie
z okuciami.

Blende końcową
frontową przyciąć

na wymiar i zamontować
do korpusu szafki

na płytkę kątową (4 szt)
dostępną w kartonie

z okuciami 

Element podkładowy
blendy

Element frontowy
blendy

element korpusowy blendy
naroŜnej montuje się na wkręty

do sąsiedniej szafki 

element 
korpusowy

blendy 
naroŜnej

wkrętem 
skręca się
element

korpusowy
z frontowym

blendy naroŜnej



Montaż panelu ozdobnego kończącego Montaż panelu ozdobnego kończącego

Montaż panelu ozdobnego wiszącego Montaż panelu ozdobnego wewnętrznego
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Elementy panelu skręcamy

ze sobą za pomocą wkrętów

dostępnych w kartonie z okuciami 

Bok widoczny

panelu

Element

podkładowy

Wkręt 

Czoło ozdobne

panelu

Kompletny panel wraz z

elementem dystansowym

tylnym montujemy do

korpusu szafki za pomocą

wkrętów dostępnych

w kartonie z okuciami 

Element dystansowy

Wkręt 

Panel mocujemy do korpusu jednej
szafki za pomocą wkrętów na

płytki kątowe, drugą skręcamy za
pomocą wkrętów z panelem
podobnie jak w przypadku

panelu kończącego.

Płytka

kątowa

element

dystansowy 

Wkręty 

Panel należy

skręcić z korpusem

sąsiedniej szafki

wkrętami od strony

wewnętrznej szafki

dostępnymi w

kartonie z okuciami

element

dystansowy 

element

górny

widoczny 

czoło panelu

element

dolny

widocznywidoczny 

bok panelu 

E

D

C
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MontaŜ paneli okalających dolnych

Panel pionowy
i poziomy naleŜy

skręcić z szafkami
za pomocą wkrętów

dostępnych w 
kartonie z okuciami 

Strona 7

MontaŜ paneli okalających wiszących

Panel pionowy
i poziomy naleŜy

skręcić z szafkami
za pomocą wkrętów

dostępnych w 
kartonie z okuciami.
Dodatkowo moŜna 
zamontować panele
do ściany za pomocą
kołków rozporowych, 

stosowanych do montaŜu półek
naściennych dostępnych

w ofercie WFM.
 



 

B

Blaty łączymy za
pomocą złącza śrubowego

przy pomocy klucza 
imbusowego 5 mm

Przed skręceniem naleŜy
krawędzie zabezpieczyć 

klejem z oferty WFM

 

MontaŜ blatów

powierzchnie
do zabezpieczenia

 
   

Widok od dołu
łączonych płyt

Otwór poz płytę grzejną
lub zlewozmywak naleŜy wyciąć

wyrzynarką uŜywając do zwymiarowania
szablonu dołączonego do sprzętu

Krawędzie płyty naleŜy 
zabezpieczyć sylikonem lub

klejem uszczelniającym

 

Płyty przykryciowe, w przypadku wystąpienia konieczności ich połączenia, 
łączymy za pomocą 3 łączników do płyt.

Miejsca połączenia płyt oraz ewentualne otwory wycięte pod montaŜ 
np. zlewozmywaka lub płyty grzejnej naleŜy zabezpieczyć przed dostępem  

wody poprzez pokrycie tych powierzchni silikonem lub klejem uszczelniającym.
 

Wycinanie otworu

Strona 8



MontaŜ blatów kompaktowych Wycinanie otworu w blacie kompaktowym

Strona 9

Otwór pod płytę grzejną 
lub zlewozmywak naleŜy wyciąć

wyrzynarką uŜywając do zwymiarowania
szablonu dołączonego do sprzętu

KDBK

Blaty do korpusów szafek 
naleŜy kleić klejem KDBK 

dostępnym w ofercie WFM. 
Czas wiązania kleju ok. 30minut 

w temperaturze pokojowej

MontaŜ listwy przyblatowej

Profil dolny listwy przyblatowej
do blatów kompaktowych 

mocować za pomocą 
kleju KDBK. 

Po związaniu kleju 
zamontować profil górny i zaślepki.

W przypadku montaŜu zlewozmywaka
lub płyty grzejnej w zaleŜności od producenta
sprzętu, podczas mocowania naleŜy stosować

listwy dystansowe. 
Listwy dystansowe nie są dołączane do blatu.

UŜywając klej KDBK naleŜy zachować
szczególne środki ostroŜności, przed

zastosowaniem zapoznać się z treścią etykiety

Wycinanie otworów wyrzynarką
pod zlewozmywak i/lub płytę 
grzejną naleŜy wykonywac 

przy bardzo wolnym posuwie. 
Do wycinania zaleca się stosować

brzeszczoty bimetalowe
ze szlifem zbieŜnym do cięcia
laminatów np. HS 75/2,5 BI/5.

Wycinanie otworów moŜna równieŜ 
dokonywać przy uŜyciu frezarki wykorzystując 

frez do wpustów np. HW S12 D14/45 WM
oraz szablonu do frezowania



Mocowanie prolilu dolnego do blatu

Przyciąć, nawiercić otwory wstępne pod wkręty,
przymocować wkrętami profil dolny

Wcisnąć profil górny i naroŜniki

Mocowanie prolilu górnego i naroŜników

Listwa przyścienna wykończeniowa
Przymocować wkrętami naroŜniki wewnętrzne i zewnętrzne
do blatu roboczego. Profil dolny przymocować wkrętami i
następnie wcisnąć do niego plofil górny. NaroŜniki zabezpieczyć
silikonem przed działaniem wody. Ściągnąć folię ochronną.
Na koniec wcisnąć elementy naroŜne i końcowe.

Strona 10



C

D

Zabezpieczenie przed przewróceniem - górne Zabezpieczenie przed przewróceniem - boczne

Strona 11

mocowanie elementu
 do ściany na wkręt z
kołkiem rozporowym

Wkręty dostępne
w kartonie z

okuciami

mocowanie elementu
 do ściany na wkręt z
kołkiem rozporowym

Wkręty dostępne
w kartonie z

okuciami

mocowanie
elementu 
za pomocą
 wkrętów do

korpusu
szafy

mocowanie
elementu 
za pomocą
 wkrętów do

korpusu
szafy
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A
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G

B

Łącznik cokołowy

90~ zewnętrzny

Łącznik cokołowy

135~ wewnętrzny

Łącznik cokołowy

135~ zewnętrzny

Łączenie cokołów pod kątem

Wstępny montaŜ cokołu

MontaŜ kratki wentylacyjnej w cokole

Łączenie cokołu z elementem mocującym, montaŜ cokołu do szafki

Strona 12

Na cokole
naleŜy wyśrodkowując

odrysować wymiar kratki,
wyciąć wyrzynarką otwór

Po wycięciu otworu
kratkę wsunąć 
w wycięty otwór

Element mocujący 
dociskamy do nóŜek

 w miejscu wybrania (clik)

taśma
samoprzylepna

Sklejony element
mocujący z cokołem
skręcamy dodatkowo
za pomocą wkretów

Element mocujący cokół wciskamy
w prowadzenie w nóŜce,

dociskamy cokół do nóŜki,
następnie demontujemy

cokół z przyklejonymi
mocowaniami.



 C

D

E

G

H

JeŜeli w zestawie kuchennym występują
szafki "słupkowe" wysokie do zabudowy
sprzętu AGD, wtedy listwę wieszakową

montuje się na takiej wysokości, aby
korpusy szafek wiszących równały się

górą z szafką wysoką.

Listwę naleŜy wypoziomować i
zamontować do ściany najlepiej

na kołki rozporowe.
Wiercenie w ścianie naleŜy wykonać
otwory pod listwę ok. 60mm poniŜej

górnej krawędzi szafki wysokiej (słupkowej).

Listwa do zawieszenia szafek

Szafke naleŜy
 zawiesić na

listwie i 
wypoziomować.

 

śruba regulująca
pochylenie szafki

z stosunku do ściany

śruba
regulująca
pochylenie

szafki w
stosunku do

szafki
sąsiedniej

regulacja
zawieszki

Szafki wypoziomowane
skręca się ze sobą za
pomocą wkrętów 4x28
dostępnych w kartonie

z okuciami (4szt.)

JeŜeli w zestawie kuchennym 

występuje regał kończący,
zawiesza sie go wtedy oddzielnie  

płytkami wieszakowymi na haczykach 
 

MontaŜ listwy montaŜowej do zawieszania szafek wiszących Poziomowanie szafki wiszącej

Skręcanie szafek wiszących Zawieszanie regału końńńńcccczzzząąąącccceeeeggggoooo

Strona 13

Kołki rpzpowowe znajdują się w 
kartonie z okuciami (przypada 8szt na 

listwę 2-metrową)

 

Regał kończący
skręca się z 

szafką sąsiednią
na wkręty w miejscach

niewidocznych (np. pod półką).
Wkręty są w kartonie

z okuciami



Regulacja wysokości Regulacja głębokości Regulacja poziomu

Aktywacja hamulca Dezaktywacja hamulca

Strona 14
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1
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MontaŜ szuflady na prowadnicę MontaŜ czoła i regulacja szuflady

Aktywacja i dezaktywacja zabieraka szuflady wewnętrznejMontaŜ czoła i regulacja szuflady
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Regulacja frontów uchylnych Regulacja frontów uchylno-łamanych



Strona 17

Regulacja frontów podnoszonych nad wieniec Regulacja frontów podnoszonych równolegle



Usuwanie foli osłonowej z frontów foliowanych folią PCV
w wysokim połysku

Po dokonaniu montaŜu - 
folię ochronną z frontu w wysokim połysku

odrywać naleŜy ostroŜnie
i bez uŜywania ostrych narzędzi.

NaleŜy odczekać 24 godziny
do pierwszego czyszczenia powierzchni

zewnętrznej na wysoki połysk !!!

Strona 18

MontaŜ paneli maskujących

Panele montowane jako maskownica ściany tylnej (wyspy, półwyspy)
 są zawieszane za pomocą złącza znajdującego się

 w kartonie z okuciami.

MontaŜ oświetlenia



C

docięte listwy

wieńczące mocujemy
do szafek za pomocą
wkrętów dostępnych
w kartonie z okuciami

przed dokręceniem
wkrętów docięte
krawędzie listew

pokrywamy klejem
topliwym w celu

połączenia listew

Listwy naleŜy dociąć
pod odpowiednimi kątami

(listwę docinamy zawsze pod kątem
prostym do płaszczyzny listwy 
przylegającej bezpośrednio do

korpusu szafki)

4
5
°

45° 67,5

6
7
,5

67,5 67
,5

4
5
°

45°

Docinanie listew wieńńńńcccczzzząąąąccccyyyycccchhhh MontaŜ listew wieńńńńcccczzzząąąąccccyyyycccchhhh
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71
°

71°

64°

6
4
°

67
,5
~

67,5~

Docięcie
listwy pod

szafkę ZWR-3

Docięcie
listwy pod

regał WR-3

67,5
~

6
7

,5
~
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MontaŜ paneli naściennych z płyty

Strona 20

Profil dolny z uszczelką (SCI-04)
przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych

Panel

Panel

Mocowanie panelu do ściany (SCI-01) -
zaleca się stosowanie 3szt. SCI-01
na 1m listwy po osadzeniu listwy w panelu 
przymocować do ściany
 za pomocą kołków rozporowych

7,5

7,5

7,5

5

3

Profil środkowy (SCI-03)

Profil górny A
(SCI-02) Profil górny B

(SCI-06)

Widoczny bok 
po zamontowaniu 
paneli i profili 
maskować 
listwą płaską 
(SCI-05)

1

2

3

4

5

6

7

Profil dolny
z uszczelką
(SCI-04)

Profil 
środkowy
(SCI-03)

Mocowanie panelu
do ściany (SCI-01)

Profil górny B
(SCI-06)

Profil górny A
(SCI-02)

Profile górne A i B zaleca się skręcić
blachowkrętem (jak na rys.), jednak nie jest
to konieczne wg producenta



MontaŜ paneli naściennych szklanych

Strona 21

n
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z
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k
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w
a

Uszczelka przyblatowa (SCI-48)

Blat

Profil dolny (SCI-44)

Nawiercić w profilu 
dolnym i górnym otwory

Profil dolny przykręcić wkrętami do blatu.

Panel
szklany

6

NałoŜyć ostroŜnie
profil górny na panel

Profil górny (SCI-45)

Zamontować ostroŜnie 
panel szklany w profilu dolnym
Przykręcić wkretami profil górny

Wkret z łbem
stoŜkowym

Uszczelka 
przyblatowa (SCI-48)

Profil dolny (SCI-44)

Profil boczny (SCI-46) Mocowanie listwy bocznej (SCI-47)

Wsunąć mocowanie (SCI-47)
w profil listwy bocznej.
Zamontować listwę
w profil górny i dolny
jak na rysunku

Profil górny (SCI-45)



DemontaŜ szafki wiszącej pod okap

Strona 22

Dla ułatwienia montaŜu okapu
(w zaleŜności od jego konstrukcji)

odkręcamy górne mimośrody
i demontujemy wieniec górny.

Ściany tylne wysuwamy zgodnie
z rysunkiem poniŜej.

Mocowanie wyspy jednostronnej

Szafkę na wyspie jednostronnej
zaleca się zabezpieczyć przed

przewróceniem poprzez przymocowanie
jej do podłogi mocowaniem MSWDP

dostępnym w ofercie WFM.

Do wieńca dolnego przkręcić 
mocowanie za pomocą dołączonego
z okuciem wkręta. W zależności od 

podłoża zaleca się odpowiednim
złączem (np. kołek rozporowy) przytwierdzić
złącze do podłogi. Po zamontowaniu okucia 

śrubę motylkową mocno skręcić.  

MSWDP

95
-1

5
0



A 

A

MontaŜ nogi toczonej

Strona 23

m
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. 
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MontaŜ nogi do blatu 
rozpoczynamy od 

nawiercenia otworu w blacie. 
Otwór wykonujemy wiertłem

do drewna. Po wykonaniu otworu
usuwamy z niego pozostały

po obróbce wiór i wkręcamy mufę.

n16/27

Po zamontowaniu mufy 
w blacie przykręcamy nogę.

Klucz imbusowy
sześciokątny 10mm



 

Storna 24

34
32 600 600 600

Sposób montaŜu profili pionowych przedstawiony na rys. poniŜej.
Po ustawieniu szafek odległość pomiędzy szafkami przy profilu "C"
wynosi 34mm, odległość pomiędzy szafką a panelem okalającym wynosi 32 mm.
Są to odległości niezbędne po to by swobodnie otworzyć szafki.
 
Do wypełnienia tych szczelin dostarczane są dystanse z płyty wiórowej.

38 mm34 mm
profil pionowy typu "C"

profil pionowy typu "J"

dystans

System bezuchwytowy oparty na profilach korytkowych
MontaŜ profili pionowych



Profile pionowe mocuje się
do szafek za pomocą
wkrętów BW 4,2 x 22 
dostępnych w kartonie z okuciami.
Szafki są juŜ przygotowane pod połączenie
z profilami poprzez ponawiercane otwory.

 

W celu poprawnego ustawienia szafek
dostarczane są dystanse z płyty wiórowej,
które umieszczamy pomiędzy szafki i skręcamy
wkrętami US 4 x 45 dostępnymi w kartonie z okuciami.
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System bezuchwytowy oparty na profilach korytkowych
MontaŜ profili pionowych



MontaŜ zestawu kuchennego w systemie bezuchwytowym wymaga duŜej precyzji,
w przeciwnym wypadku powstanie powaŜny problem na etapie montaŜu profili 
korytkowych do szafek. Szafki muszą być dobrze wypoziomowane, ustawione w jednej linii.
Wszystkie elementy zestawu są przygotowane do łatwego montaŜu i demontaŜu.
Boki szafek są odfrezowane i przygotowane pod montaŜ profili poprzez zamontowanie

mocowań profili. Na szafkę są przypisane 2 mocowania lub dwa wkręty 4 x 28 w zależności
od rodzaju systemu. 
Po poprawnym zamontowaniu listew fronty szafek winny się opierać o listwę a nie o bok szafki.

Dostępne są listwy o profilu "J" i "C". Na zakończenie listew dostarczane są zaślepki.
Listwy są dostarczane z naddatkiem ok 50mm. 
Profile metalowe są docinane do kąta prostego. 
Profile z płyty są docinane do kąta prostego lub do kąta 45 stopni w zaleŜności od rodzaju kuchni
(kuchnia typu "L", "C" lub ciąg szafek w linii prostej).
Listwa korytkowa pozioma typu "J" jest zawsze montowana pod blatem.
Listwa korytkowa pozioma typu "C" jest zawsze montowana pomiędzy frontami.
Zmywarki powinny występować tylko w wersji z zakrytym panelem.

Szafki wiszące posiadają w wieńcu dolnym listwę metalową ze specjalnym podchwytem
umoŜliwiającym otwarcie frontu (str 26). Listwa ta jest juŜ zamontowana w wieńcu dolnym.
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Informacje dotyczące montaŜu zestawu kuchennego w systemie bezuchwytowym
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Profile metalowe "J", "C" Profile z płyty "J", "C"
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Typy listew poziomych stosowanych w systemie bezuchwytowym



 

Mocowanie listew poziomych korytkowych z płyty

Listwę mocujemy dosuwając ją w wyznaczone
wyfrezowanie do szafki i przykręcenie za pomocą
2 wkrętów US 4 x 28.

Mocowanie listew poziomych korytkowych metalowych

Listwę mocujemy dosuwając ją w wyznaczone
wyfrezowanie do szafki i zamocowanie za pomocą
złącz dostępnych w kartonie z okuciami.
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MontaŜ paneli okalających w przypadku
kuchni z wyspą w systemie bezuchwytowym

Panele kończące są dostarczane
z łatwą do montaŜu konstrukcją.
Do panelu naleŜy zamocować 
za pomocą wkrętów US 4 x 28 mm
złącze dostępne w kartonie z okuciami.
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Korpus szafki, do której będzie zamontowany
panel, będzie przygotowany w sposób
umoŜliwiający łatwy montaŜ.
Do korpusu naleŜy zamontować specjalne dystanse
za pomocą wkrętów US 4 x 28mm. Bok szafki będzie
miał odfrezowania słuŜące do zamocowania profilu.

MontaŜ paneli okalających w przypadku
kuchni z wyspą w systemie bezuchwytowym

dystans  



C 

 

MontaŜ profilu korytkowego pod panelem

 

52 m
m

MontaŜ panelu okalającego

Po zamontowaniu profili
panel okalający naleŜy dołoŜyć
do boku szafki "złącze na złącze".
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