
Instrukcja 
Kolekcji Nooi



Jak działa 
kolekcja Nooi?

Nasze meble powstały z myślą o rozbudzaniu 
kreatywności i samodzielnym kształtowaniu przestrzeni.

 
To rodzice z dziećmi mają ostatecznie decydować jak 

będzie wyglądał pokój.
 

Możecie kupić elementy kolekcji jako meble pojedyncze, 
szafki wolnostojące, lub kupić jeden z gotowych zestawów 

modułów.

Na kolejnych stronach poznacie schemat łączenia ze sobą 
poszczególnych elementów z kolekcji Nooi.

Wszystko po to by stworzyć Wasze idealne meble.

Jeżeli chcecie tworzyć własne zestawienia, konieczne jest
poznanie bliżej systemu łączenia ze sobą poszczególnych 

elementów kolekcji, oraz doboru dodatkowych nóżek, 
które ułatwią zestawianie ze sobą modułów.



Łączenie 
elementów 
kolekcji w 

moduły



Nadbudowywanie ze sobą elementów 
kolekcji

Szafki 1D i 2D

W przypadku zestawienia ze sobą dwóch szafek 1D lub 2D 
są dwie możliwości:

 
Jedna szafka na drugiej bez wolnej przestrzeni pomiędzy – 

wtedy nie ma konieczności dokupowania dodatkowych nóg.
 

Wybierz tylko bryły które Cię interesują i ułóż jedna na 
drugiej. 

 

W ten sposób stworzysz  gotowe moduły.

Podoba Ci się ten zestaw:
wsadź do koszyka szafkę 

2D i szafkę 1D
 

Podoba Ci się ten zestaw:
wsadź do koszyka szafkę 1D i 

szafkę 1D
 

moduł 1

moduł 2



Drugą możliwością łączenia elementów jest połączenie 
ich tworząc dodatkową przestrzeń pomiędzy.

 
Jeżeli interesuje Cię to rozwiązanie, do wybranych brył 
dokup zestaw nóg łączących (4 nogi – 2 na przód i 2 na 

tył).
 



Nadbudowywanie ze sobą elementów 
kolekcji
Półregały

W przypadku zestawiania ze sobą pół-regałów, możesz 
stworzyć duży regał wolnostojący, lub połączyć go z innym 

zestawem mebli.
 



Nadbudowywanie ze sobą elementów 
kolekcji

Półregały

Jeżeli chcesz stworzyć duży regał 
wolnostojący: dodaj do koszyka 3-4 

kompletne pół-regały.
Jeżeli będziesz łączyć go z innymi 

elementami, czytaj dalej  instrukcję  
kolekcji.





Łączenie 
modułów 

kolekcji Nooi



W przypadku łączenia ze sobą powyższych elementów, 
dodaj do koszyka zakupowego: 3 x szafka 1D, 1 x szafka 2D 

oraz
2 zestawy nóg zewnętrznych oraz 2 zestawy nóg 

środkowych.

Nogi środkowe będą służyły do połączenia ze sobą 
modułów w większą całość.

moduł 1 moduł 2

Łączenie modułów



Do takiego zestawu możesz dobrać pół-regał w celu 
nadbudowania modułów

moduł 1 moduł 2

Przy takim zestawieniu, dołożenie pół-reagłu nie wymaga 
dokupienia dodatkowych nóg.

Jeżeli chcesz stworzyć dodatkową przestrzeń między 
szafka, a pół-regałem, konieczne jest dokupienie zestawu 

łączników do modułu1



moduł 1 moduł 2

W tym układzie przy zakupie modułu nr. 1 wsadź do 
koszyka: 1x pół-regał komplet + 2 x pół regał bez nóg; 

dla zakupu modułu nr. 2 dodaj do koszyka 2 x szafka 1D 
bez nóg.

Aby oba moduły połączyć ze sobą konieczne jest dołożenie 
2 kompletów nóg zewnętrznych (8 sztuk nóg: 4 prawe +4 

lewe), oraz 2 kompletów nóg środkowych (4 sztuk nóg 
środkowych).



moduł 1 moduł 3

Aby połączyć ze sobą powyższe moduły konieczne jest 
zakupienie szafek (samych korpusów) oraz:

1 komplet nóg zewnętrznych i 2 kompletów nóg 
środkowych.

moduł 2

nogi środkowe nogi środkowenogi zewnętrzne 
lewe

nogi zewnętrzne 
prawe



Jeżeli nadal nie jesteś pewien jak 
stworzyć zestaw Nooi odpowiadający 

twoim potrzebom możesz wykupić 
indywidualną konsultację

www.inmondo.pl

http://www.inmondo.pl/

