


ENGLISH 3

עברית 	4



3ENGLISH

WALL ANCHORING GUIDE:
The hardware you should use to secure your 
furniture to the wall depends on both the 
type of furniture you have and your wall 
material.

Type of Wall Material:
Using the guide below, identify your wall 
material and the appropriate steps to take 
for that wall material.

Drywall or plaster with available wood 
stud:

 • Mark the attachment point(s) with a 
pencil at the appropriate height and 
positioned over wood stud(s).

 • Drill 1/8-inch (3mm) diameter pilot 
hole(s) into the wood stud(s), at the 
height you marked with pencil.

Drywall without available wood stud:

 • Mark the attachment point(s) with a 
pencil at the appropriate height. 

 • Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) 
through the wall at the height you 
marked with pencil.

 • Drive the plastic plug(s) into the hole(s), 
using a hammer if needed.

Masonry:

 • Mark the attachment point(s) with a 
pencil at the appropriate height.

 • Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) 
2 and 3/4-inches (70mm) deep into 
the wall at the height you marked with 
pencil.

 • Drive the plastic plug(s) into the hole(s), 
using a hammer if needed.

If your wall material is not listed here, 
or if you have any questions, consult 
your local hardware store.
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מדריך	קיבוע	לקיר:
החומרה בה אתם משתמשים לקיבוע הרהיט שלכם 

לקיר תלויה בסוג הרהיט והחומר ממנו עשוי הקיר 
שלכם.

סוג	חומר	הקיר:
זהו את סוג חומר הקיר אליו מיועד הקיבוע

ופעלו בהתאם לשלבים המתאימים לסוגו

בעזרת המדריך הבא:

קיר גבס

עם	קורות	עץ:

סמנו את נקודה)ות( החיבור בעיפרון בגובה  •
המתאים על קורה)ות( העץ.

קדחו בקורה )ות( העץ חור)ים( בקוטר של 3  •
מ"מ בגובה שסימנתם.

קיר	גבס	ללא	קורות	עץ:

סמנו את נקודה)ות( החיבור בעיפרון בגובה  •
המתאים.

קדחו חור)ים( בקיר בקוטר של 8 מ"מ בגובה  •
שסימנתם בעיפרון.

הכניסו את הדיבל)ים( חור)ים(; השתמשו  •
בפטיש במידת הצורך.

קיר	בטון:

סמנו את נקודה)ות( החיבור בעיפרון בגובה  •
המתאים.

קדחו חור)ים( בקיר בקוטר של 8 מ"מ בעומק  •
70 מ"מ בגובה שסימנתם בעיפרון.

הכניסו את הדיבל)ים( לחור)ים(; השתמשו  •
בפטיש במידת הצורך.

אם	סוג	הקיר	אינו	מצוין	לעיל	או	במידה	ויש	
לכם	שאלה,	מומלץ	להתייעץ	עם	איש	מקצוע	

t.לביתכם	הקרובה	איקאה	לחנות	לפנות	או
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