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Návod na montáž rozkládacího lůžka DIANA 

Vážený zákazníku,  
rozkládací lůžko DIANA je zabaleno do čtyř balíků. Při montáži doporučujeme postupovat dle tohoto 
návodu a přiložených fotografií. V případě, že nepůjdou kolíky volně vsunout do otvorů, je možno 

pomoci si lehkým poklepání kladívkem. Pokud vám nepůjdou volně nasunout dřevěné díly na kolíky je 

možno si pomoci poklepáním pěstí, případně opatrně gumovou palicí. 
Obsah dodávky doporučujeme rozdělit na: 
- pevnou část: středový díl, boční díl pravý a levý, rošt s kovovou pásovinou 
- výsuvnou část: zadní díl - čelo, boční díl pravý a levý s kolejničkami, středový díl s kolejničkami po 

obou stranách, přední díl - čelo, rošt celodřevěný 
- zásuvky: 2 kusy 
- kování: dřevěné kolíky 9,8 x 60 - 8ks – do pevné části vodící element - 2ks 
  dřevěné kolíky 8 x 40 - 18ks – do výsuvné části vruty 4 x 40 - 4ks – pro vodící element 
  dřevěné kolíky 8 x 35 - 6ks – do pevného roštu vruty 5 x 4 - 18ks – upevnění roštu 
  konfirmáty 6 x 50 - 15ks – do výsuvné části doraz s maticí - 2ks 
  konfirmáty 6 x 70 - 10ks – do pevné části šroub M6 x 30 - 4ks – upevnění dorazu 
  vruty 4 x 20 - 4ks – upevnění pásoviny roštu 
Montáž pevné části: 

1. Rozložte si jednotlivé díly (foto 1). 
2. Do obou bočních dílů vložte do otvorů dřevěné kolíky 9,8 x 60 (foto 2). 
3. Boční díly s kolíky nasuňte do otvorů středového dílu a sešroubujte konfirmáty 6 x 70 (foto 3). 
4. Na vnitřní stranu předních nohou našroubujte do připravených otvorů dřevěné vodící elementy 

pomocí vrutů 4 x 40 (foto 4 a 5). 
Montáž výsuvné části: 

5. Rozložte si jednotlivé díly (foto 6).  
6. Do zadního dlouhého dílu - čela vsuňte do otvorů dřevěné kolíky 8 x 40 (foto 7). 
7. Dřevěné kolíky 8 x 40 nasuňte také do středního dílu s kolejnicemi po obou stranách (foto 8). 
8. Středový díl nasuňte kolíky do otvorů zadního dílu a připevněte konfirmáty 6 x 50 (foto 9).  
9. Oba boční díly nasuňte z boku na kolíky zadního dílu a připevněte konfirmáty 6 x 50 (foto 10 a 

11). 
10. Na výsuvnou část položte celodřevěný rošt a zafixujte ho konfirmáty 6 x 50 z přední i zadní 

strany (foto 14 a 15). 
 Dokončení montáže: 

11. Zasuňte výsuvnou část do pevné části tak, aby vodící lišty na bocích zapadly do vodících 

elementů na nohou pevné části (foto 12 a 13). 
12. Do lůžka vložte rošt s pásovinou a částečně povytáhněte výsuvnou část (foto 16). 
13. Pomocí vrutů 5 x 40 a kolíků 8 x 35 upevněte rošt do otvorů zadního dílu pevné části (f 17a, 17b). 
14. Přidržte pásovinu roštu a výsuvnou část opatrně úplně vytáhněte. Pozor, rošt za pásovinu 

přidržujete proto, aby Vám po vytažení výsuvného dílu nespadl a nevytrhly se vruty ze zadního 

dílu. Pásovinu upevněte do otvorů bočních dílů vruty 4 x 20 (foto 18 a 19). 
15. Do otvorů v přední části výsuvného dílu vsuňte kolíky 8 x 40 (foto 19 a 20). 
16. Na kolíky nasuňte přední čelo a přes lištu roštu ho upevněte vruty 4 x 35 (foto 21 a 22). 
17. Výsuvnou část částečně opatrně zasuňte do pevné. Na krajních lištách pevného roštu jsou otvory, 

přes které pomocí šroubů M6 x 30 upevněte na spodní stranu dřevěné dorazy (foto 16, 23 a 24). 
18. Výsuvnou část zatlačte na doraz do pevné a do kolejniček nasaďte postupně obě zásuvky. Čela 

zásuvek mají do boku přesahy – větší přesah patří vždy na kraj lůžka (foto 25). 
19. Do lůžka vložte matrace (foto 26 a 27). 
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