
Náradie potrebné na montáž
V balení: 
- šesťhranný kľúč - imbus 8mm
- šesťhranný kľúč - imbus 6mm
- šesťhranný kľúč - imbus 4mm

Ďalšie potrebné náradie: 
- gumové kladivo
- kovové kladivo
- krížový skrutkovač

Montážne návody
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Zoznam dielov a komponentov

Montážny návod
Rozkladacia posteľ Linda

Montážny návod je zdarma na stiahnutie na našej internetovej stránke.

Balík č. p. č. Názov dielu ks

01/08 1 Čielko 1

02/08 2 Veľké čelo 1

03/08 3 Excenter 35mm 4

03/08 4 Koliesko 8

03/08 5 Kolík 8x35 33

03/08 6 Skrutka 3x16 16

03/08 7 Skrutka 4x30 4

03/08 8 Skrutka 4x40 8

Balík č. p. č. Názov dielu ks

03/08 9 Skrutka 4x50 2

03/08 10 Tiahlo k excenteru 4

04/08 11 Ľavý bok 1

04/08 12 Pravý bok 1

05/08 13 Zásuvka pravá 1

06/08 14 Zásuvka ľavá 1

07/08 15 Stred 1

08/08 16 Rošt vrchný 1

08/08 17 Rošt spodný 1
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smer šípky

smer šípky
 

smer šípky excentra

Na predznačené miesta na spodnej strane šuplíkov priskrutkujte kolieska 4   pomocou skrutiek 3x16 6 .

Krok č.1

Krok č.2

Drevenné kolíky 5  vložte do pripravených dier na bokoch veľkého čela 2  a dorazte ich kladivom. Do 
otvorov v zadnej časti vložte excentre 3  tak, aby šípka excentra smerovala podľa znázornenia na 

obrázku, teda smerom von z čela postele.
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vyfrézovaná časť 
pre uchytenie roštu
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Do pripravených závitových otvorov ľavého boku postele 11 , priskrutkujte oceľové tiahla excentrov 10  . 
Rovnako postupujte aj pri pravom boku postele 12  .

Krok č.3

Boky postele 11  a 12   spojte s veľlkým čelom postele 2  a opatrne ich dorazte gumovým kladivom až na 
doraz. Excentre 3  v zadnej časti veľlkého čela postele dotiahnite 6mm imbusovým kľúčom v smere 

hodinových ručičiek až na doraz.

Krok č.4
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SECTION I-I

vrchná strana kovovej výstuže 
roštu musí lícovať s vrchnou 
hranou výfrezu v boku postele

11

715

stredovú priečku vystrediť 
so strednou doskou roštu

Krok č.5

Do pripravenej časti postele zasuňte vrchný rošt 16 . Pomocou skrutiek 4x30 7  rošt upevnite do vyfrézovaných 
častí v bokoch postele.

Pos osadení roštu zasuňte stredovú priečku 15  do čela postele 2  a dorazte ju gumovým kladivom. Stredovú 
priečku vystreďte s prostrednou doskou roštu a pomocou skrutiek 4x50 9  ju cez pripravené otvory pevne spojte 

s vrchným roštom postele.

Drevenné kolíky 5  vložte do pripravených dier v zadnej časti sredovej priečky 15  a dorazte ich kladivom.

Krok č.6
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otvory na kolíky
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Krok č.7

13

oceľový doraz zásuvky

doraz na boku postele

oceľový doraz zásuvky

Pravú zásuvku 13  umiestnite do postele tak, že oceľový doraz zásuvky opatrne podsuniete pod doraz 
na pravom boku postele 12 . Rovnako postupujte aj pri ľavej zásuvke.
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Krok č.8

Zásuvky vysuňte a do pripravenných otvorov v oboch zásuvkách zatlčte kladivom drevenné kolíky 5 . 
Čielko postele 1   nasuňte na zásuvky a opatrne ho dorazte kladivom. 

Potom zásuvky pevne spojte s čielkom postele pomocou skrutiek 4x40 8 , ktoré zaskrutkujete zvnútra 
zásuviek.
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rozdelená časť spodného roštu

Vysuňte zásuvky až na doraz a vložte so postele spodný rošt 17  tak, aby koliaska roštu smerovali nadol a 
rozdelená časť roštu smerovala k veľkému čelu postele 2 .

Pre správne usadenie spodného roštu zásuvky s roštom najprv úplne zasuňte, následne úplne vysuňte 
zásuvky a vytiahnite rošt. Zásuvky zasuňte späť do postele a môžete položiť matrace, tým je posteľ 

pripravená na používanie.

ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE NÁŠHO VÝROBKU!

Krok č.9
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