
Renée
High / Low

Kullanım ve
Montaj Kılavuzu



German Design Award, Design Türkiye, iF, Good Design, 
Red-dot Design Award ve daha birçok ödüllü tasarımı bulunan 
Nurus Design Lab ekibinin yeni ürünü ile tanıșın. 

Zarafetini güçlü detaylarıyla zenginleștiren Renée, size evinizde 
keyifli bir çalıșma alanı sunar. Elektrifikasyon çözümüyle elektrik 
bağlantılarınıza masanızdan kalkmadan kolayca ulașmanızı 
sağlarken sizi gereksiz kablo karmașasından da kurtarır.

Renée’nin raf tablalarının yan ve arka kenarlarında bulunan gizli 
mıknatıslar; rafın masa tablasındaki sac parçaya tutunmasını 
sağlar. Renée’nin rafları, çekmecesiz kullanmak istemeniz 
halinde, altlarında dilediğiniz büyüklükte alanlar 
olușturabileceğiniz biçimde tasarlanmıștır.

Renée Ailesi

Güçlü 
detaylardaki 
zarafet

Renée High Renée Low



Renée High

Renée Low
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Kullanım Detayları

Çekmece
detayı

Pabuç ayarı

Elektrifikasyon 
çözümü / kablo 
kapağı (yavașlatıcılı)

Sümen

Pabuç ayarı

Elektrifikasyon 
çözümü / kablo 
kapağı (yavașlatıcılı)

Raf tablasının sol, sağ ve 
arka kenarında gömülü 
mıknatıslar bulunmaktadır.

Bu mıknatıslar, rafın 
masa tablasındaki 
sac parçalara 
tutunmasını 
sağlar.
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Montaj șeması – Vida ve anahtarlar

Düz orta parçayı masa ayağına gösterildiği șekilde yerleștiriniz. 
Ayak montaj pimini düz orta parça üzerindeki delikten içeri 
kaydırınız. Ayak montaj piminin alt yüzünde bulunan vidayı büyük 
montaj anahtarı ile sıkıștırınız.  

Montaj șeması - 1 (Renée High)

Ayak montaj pimi
2 adet

Montaj vidası 
14 adet

Büyük montaj anahtarı 
1 adet

Küçük montaj anahtarı
1 adet
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Montaj șeması - 3 (Renée High)

Monte edilen ayakların üzerine masa tablasını yerleștiriniz. Șekilde 
gösterilen noktalardan montaj vidalarını küçük montaj anahtarı 
yardımıyla bağlayınız.

Aynı șekilde orta parçanın diğer ucuna masanın diğer ayağını 
yerleștirerek ayak montaj pimi ile monte ediniz. 
 

Montaj șeması - 2 (Renée High)

x10
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Montaj șeması - 4* (Renée High)

Montaj șeması - 5 (Renée High)

Masanız artık kullanıma hazır. Masanızı dilerseniz bu șekilde,
dilerseniz masaüstü rafları ile kullanabilirsiniz. 

Elektrifikasyon tavasını; masa tablasındaki elektrifikasyon kapağının 
altında bulunan noktalardan montaj vidaları ve küçük montaj 
anahtarı yardımıyla monte ediniz. 

* Elektrifikasyon tavası opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

x4
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Rafları, ayaklarının açılı kısmı önde kalacak 
șekilde masaya yerleștiriniz. Raf tablalarının 
yan ve arka kenarlarındaki gizli mıknatıslar, 
rafların masa tablası saclarına tutunmasını 
sağlar.

Çekmeceleri rafların altına yerleștiriniz. 

Masanız artık raflarıyla birlikte kullanıma hazır.
 

Raf montajı

1- 

2- 

Rafları çekmecesiz kullanmak 
isterseniz, raf tablasının altında yer 
alan ayakların konumunu 
değiștirerek, rafın altında farklı 
büyüklükte hacimler yaratabilirsiniz.

x2

x2

Renée High’ı tercih etmenizden dolayı 
teșekkür ederiz. İyi günlerde kullanın.
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Montaj șeması - 1 (Renée Low)

Aynı șekilde orta parçanın diğer ucuna masanın diğer ayağını 
yerleștirerek ayak montaj pimi ile monte ediniz. 
  

Düz orta parçayı masa ayağına gösterildiği șekilde yerleștiriniz. 
Ayak montaj pimini düz orta parça üzerindeki delikten içeri 
kaydırınız. Ayak montaj piminin alt yüzünde bulunan vidayı büyük 
montaj anahtarı ile sıkıștırınız. 

Montaj șeması - 2 (Renée Low)
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Montaj șeması - 4* (Renée Low)

Elektrifikasyon tavasını; masa tablasındaki elektrifikasyon kapağının 
altında bulunan noktalardan montaj vidaları ve küçük montaj 
anahtarı yardımıyla monte ediniz.

Montaj șeması - 3 (Renée Low)

* Elektrifikasyon tavası opsiyonu seçildiğinde mevcuttur.

Monte edilen ayakların üzerine masa tablasını yerleștiriniz. 
Șekilde gösterildiği noktalardan montaj vidalarını küçük 
montaj anahtarı yardımıyla bağlayınız. 
 

x4

x10
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Montaj șeması - 5 (Renée Low)

Masanız artık kullanıma hazır. 

Renée Low’u tercih etmenizden dolayı 
teșekkür ederiz. İyi günlerde kullanın.





nurus.com.tr

store.nurus.com.tr 


