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     NÁVOD K SESTAVENÍ ROZKLÁDACÍHO LŮŽKA 

Soupis kování: Lůžko/ zásuvka Závitová tyč (svorník) M8.... 14ks (22ks)
       Půlměsíc plastový............. 14ks (22ks)

Podložka pr.8  ................. 14ks (22ks)
Matice M8........................ 14ks (22ks)
Vruty    5x40.................... 18ks (18ks)  ( laťový rošt )
Vruty    5x40....................   8ks (  8ks)  ( lamelový rošt )
Vruty    5x45.................... 10ks (10ks)  ( lamelový rošt )
Plastový kryt (  4ks)  
Bukový kolík pr.8 (  2ks)  
Bukový kolík pr.10 (  6ks)  

Montážní postup:   

2x bukový kolík  pr.10 x35

     stejně část druhou - máme tedy sešroubované všechny boky a obě záda. Nyní můžeme na korpus pojezdu pomocí

 

 

  4ks  
  2ks  
  6ks  

1.   Pomocí  sestavy kování (svorník M8, matice, podložky a půlměsíce) a děr připravených v zadní části lůžka  sestavíme
       celý obvod. ( obr. 1). V bocích jsou  závrtné matice, do kterých našroubujeme svorníky, nasuneme desku velkou a 
      malou, půlměsíc, podložku a maticí M8, vše dotáhneme. 

2.  Výsuvnou část lůžka sestavíme pomocí předního čela  ve tvaru  "U" dvou  boků  867/160 mm a zadního čela 1705/193 mm. 
     Přední čelo sešroubujeme pomocí sestavy kování jako u obvodu lůžka a zadní čelo pomocí  půlměsíce, podložky, matice a
    svorníků  M8. Odskok mezi boky a zadní  deskou od spodu by měl být  30 mm. V případě, že je lůžko opatřeno úložným
     boxem jsou boky výsuvné části a úložného boxu již zasunuty v sobě. V tomto případě boky postavíme do lůžka a
     povytáhneme (obr.2). Do zadní části obou boků našroubujeme svorníky a zároveň zasuneme zadní desku boxu
     1664/160 mm a zadní desku výsuvu 1705/193 mm. Vše opatříme půlměsícem, maticí a podložkou, po vystředění 
     (box zároveň - výsuv o 30mm výše od spodu) můžeme dotáhnout. (obr.3). Po takto dokončené jedné části sestavíme úplně  

     sestavy M8 našroubovat přední čelo pojezdu tvaru "U"  a po jeho vystředění a dotažení stejným způsobem nasunout přední  
     čelo boxu 1690/190 (resp. 200) mm pomocí sestavy M8 a dotáhneme. (obr.4). 
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      včetně boxu, je-li součástí objědnávky) zadní stranou roštu k zadní straně lůžka. Zadní a přední část roštu  
      položíme na montážní kolíky a na středový hranol.
      Pro lepší manipulaci doporučujeme rošt a výsuvný vozík mírně vysunout.

      Přední, zadní část roštu a boky nepohyblivé části roštů přišroubujeme pomocí vrutu ( 5x40 ; 18ks laťový rošt) 

Obr.5           Obr.6

      Zadní část roštu

         Otvory pro připevnění roštu k lůžku 18x

    Nejprve do zadního nosníku výsuvného roštu vložíme montážní kolíky pr. 8  (2x) a ty položíme do otvorů v zadní desce výsuvu. 

 Vnitřek přední části výsuvu

 Zadní nosník výsuvného roštu

 Zadní deska výsuvu

Upozornění:
   - Zvolte správný druh podlahy místnosti pro Váš nábytek. Může se stát, že postele postavené
     na plovoucí podlaze se mohou po ní posouvat, nebo způsobit nepříjemný hluk.
   - Dbejte na to,že výrobek z masivního dřeva nesmí být v místnosti s vysokou nebo příliš nízkou 
     vlhkostí vzduchu.
   - Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo příliš vysoké teplotě.
   - Nepoužívejte nevhodné čistící prostředky.

Ošetření výrobků:
Pro ošetření použijte vlhkou prachovku, povrch vždy vytřete do sucha.Nepoužívejte silně zásadité
nebo agresivní prostředky.K čištění nepoužívejte ostré nástroje. Tekutiny ihned odstraňte, nikdy
je nenechávejte působit na povrchu delší dobu.

Všeobecné informace:
Jádrový buk je přírodní materiál a proto se projevuje svým jistým obrazem. Suky jádra a kresba dřeva
jsou proto přirozené a dávají výrobku pravou hodnotu. Prosíme, také o Vaše porozumění, že nebudete 
reklamovat výspravy, které jsou čistě zpracovatelsky dovolené, ani přirozené projevy v obraze dřeva.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek z naší společnosti.  

4.   Do otvoru vložíme montážní kolík pr. 10 ( 4ks ) obr. 5 a 7
      Pozor:  Z přední části výsuvu po přišroubování roštu montážní kolík vyjmeme obr.7

5.   Rošt položíme do sestaveného lůžka (které se skládá z boků sešroubovaných se zadními deskami obr.1 a výsuvného vozíku                                                                  

      Pozor:  uchycení roštu  vrut 5x40  8ks (krátká část roštu) vrut 5x45  10ks přední a zadní  dlouhá část roštu 

6.  Nasuneme zadní část výsuvného roštu ( obr.7 označeno červeně) na zadní desku výsuvu.

    ( vyžaduje trpělivost )

7. Pro správný chod rozkládání a skládání, v případě křivé podlahy použijte 4 ks aretačních koleček na spodku nohou.

     Křivá podlaha může mít vliv na rozkládání postele.
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Rošt položíme do sestaveného lůžka (které se skládá z boků sešroubovaných se zadními deskami obr.1 a výsuvného vozíku                                                                  
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