
INSTRUKCJA MONTAŻU

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŁÓŻKA:

Bok łóżka [1] - 2 szt.
Podnóże [2] - 1 szt.
Oparcie wezgłowia [3] - 1 szt.
Listwa pod oparciem
wezgłowia [4] -1 szt.

Noga [5] - 2 szt.
Łącznik konstrukcyjny 
z nogami [6] - 2 szt.

ELEMENTY MOCOWANIA ŁÓŻKA (AKCESORIA):

A01 MIMOŚRÓD MAXIFIX - 8 SZT.

A02 MUFA MAXIFIX - 8 SZT.

A03 TRZPIEŃ MAXIFIX - 8 SZT.
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ELEMENTY MOCOWANIA ŁÓŻKA (AKCESORIA) - CIĄG DALSZY:

C01 KOŁEK STABILIZUJĄCY - 24 SZT.

C02 WKRĘT 5 x 25 - 48 SZT.

B01 UCHWYT DO ŁĄCZNIKA
KONSTRUKCYJNEGO - 4 SZT.

C03 WKRĘT 5 x 80 - 6 SZT.



W okrągłych otworach w bokach 
łóżka [1] umieść mimośrody 
maxifix [A01].
Wytłoczona na mimośrodzie 
maxifix [A01] strzałka powinna być 
skierowana w stronę krawędzi 
nawierconego otworu poziomego.

Umieść we właściwych otworach w listwie pod oparciem 
wezgłowia [4] na obu jej krańcach kołki stabilizujące [C01], 
a w mufy maxifix [A02] wkręć trzpienie maxifix [A03].

Nałóż listwie pod oparciem wezgłowia [4]  na bok łóżka [1] 
tak, aby kołki stabilizujące [C01] znalazły się 
w odpowiednich otworach, a trzpień maxifix [A03] bez 
problemu wszedł w mimośród maxifix [A01].
Następnie przekręć mimośród maxifix [A01] tak, aby 
łączone elementy się zeszły.

Umieść połączone elementy boku łóżka [1] i listwy pod 
oparciem wezgłowia [4] jak na zdjęciu.
Umieść we właściwych otworach w bokach łóżka [1] kołki 
stabilizujące [C01], a w mufy maxifix [A02] wkręć trzpienie 
maxifix [A03].

W okrągłych otworach w oparciu wezgłowia [3] umieść 
mimośrody maxifix [A01].
Wytłoczona na mimośrodzie maxifix [A01] strzałka powinna 
być skierowana w stronę krawędzi nawierconego otworu 
poziomego.

Nałóż oparcie wezgłowia [3] na bok łóżka [1] tak, aby kołki 
stabilizujące [C01] znalazły się w odpowiednich otworach, a 
trzpienie maxifix [A03] bez problemu weszły w mimośrody 
maxifix [A01].
Następnie przekręć mimośrody maxifix [A01] tak, aby 
łączone elementy się zeszły.

Umieść we właściwych otworach w podnóżu [2] na obu 
jego krańcach kołki stabilizujące [C01], a w mufy maxifix 
[A02] wkręć trzpienie maxifix [A03].
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Nałóż podnóże [2]  na bok łóżka [1] tak, aby kołki 
stabilizujące [C01] znalazły się w odpowiednich 
otworach, a trzpień maxifix [A03] bez problemu 
wszedł w mimośród maxifix [A01]. Następnie 
przekręć mimośród maxifix [A01] tak, aby łączone 
elementy się zeszły.

Nałóż z góry drugi bok łóżka [1] na oparcie wezgłowia [3], listwę pod oparciem 
wezgłowia [4] i podnóże tak, aby kołki stabilizujące [C01] znalazły się 
w odpowiednich otworach, a trzpienie maxifix [A03] bez problemu weszły 
w mimośrody maxifix [A01]. Następnie przekręć mimośrody maxifix [A01] tak, aby 
łączone elementy się zeszły.

W oparciu o ustalone otwory 
w listwie pod oparciem 
wezgłowia [4], boku łóżka [1], 
za pomocą wkrętów 5x80 [C03] 
przykręć nogi [5].

W pierwszej kolejności za pomocą 
wkrętów 5x25 [C02] przykręć 
uchwyty do łącznika 
konstrukcyjnego z nogami [B01] 
do boków łóżka [1] w oparciu 
o ustalone otwory.

Następnie za pomocą wkrętów 5x25 [C02] przykręć łączniki konstrukcyjne z nogami 
[5] do uchwytów do łącznika konstrukcyjnego z nogami [B01].

Zmontowane łóżko umieść na nogach w pozycji właściwej. Do tak złożonego łóżka 
można włożyć stelaż a następnie materac.
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