
NÁVOD NA MONTÁŽ LÙŽKA (DVOULÙŽKA) 
DUB, BUK

Obsah balíkù:  1. 2 ks èelo A, 6 ks závìsný úhelník U, 6 ks samolepící plst L (u dvoulùžek bez 
úhelníkù a plsti)

2. 2 ks boènice B
3. u dvoulùžka 1 ks støedová pøíèka P, 1 ks kovová stavitelná nožka, 6 ks samolepící plst L

1. Pøed sestavením lùžka rozložíme jednotlivé díly 
podle obrázku 1.

2. Boènice B upevníme k èelu A tak, že kování 
(jazýèky) pøipevnìné k boènicím nasuneme do 
drážek v kování na èelech lùžka a dorazíme.

Jednolùžko:

3. Na úhelníky U nalepíme plst L (viz Detail 1)

4. U jednolùžka zavìsíme na kování v boènicích                        
výškovì nastavitelné úhelníky U do jedné roviny.

5. Do lùžka vložíme la�ový rošt v rámu nebo 
polohování.

Dvoulùžko:

3. zení šroubujeme
ou a øádnì dotáhneme.

4. Pøíèku P zavìsíme do støedového kování na 
èelech lùžka A  do zvolené pozice a výškovì 
nastavíme stavitelnou nožku (doporuèujeme, aby 
mezi patkou nožky a podlahou zùstala mezera
cca. 1 mm). Do kování na boènicích B zavìsíme 
úhelníky U s pøedem nalepenou plstí L do stejné 
polohy jako je zavìšena støedová pøíèka P (viz 
obrázek 2).

5. Do lùžka vložíme la�ové rošty v rámu nebo 
polohování.

Do osa  na støedové pøíèce P na
kovovou staviteln  nožku 

Masarykova 672/35, 757 01 Valašské Meziøíèí
    e-mail: info@jelinek.eu,www.jelinek.eu

  Tel.:+420 571 759 811, tel./fax.:+420 571 759 812
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NÁVOD NA MONTÁŽ LÙŽKA (DVOULÙŽKA) 
DUB, BUK

Obsah balíkù:  1. 2 ks èelo A, 6 ks závìsný úhelník U, 6 ks samolepící plst L (u dvoulùžek bez 
úhelníkù a plsti)

2. 2 ks boènice B
3. u dvoulùžka 1 ks støedová pøíèka P, 2 ks stavitelná nožka, 2 ks nástavec nožky, 

6 ks samolepící plst L

1. Pøed sestavením lùžka rozložíme jednotlivé díly 
podle obrázku 1.

2. Boènice B upevníme k èelu A tak, že kování 
(jazýèky) pøipevnìné k boènicím nasuneme do 
drážek v kování na èelech lùžka.

Jednolùžko:

3. Na úhelníky U nalepíme plst L (viz Detail.1)

4. U jednolùžka zavìsíme na kování v boènicích                        
výškovì nastavitelné úhelníky U do jedné roviny.

5. Do lùžka vložíme la�ový rošt v rámu nebo 
polohování.

Dvoulùžko:

3. Do úchytu na støedové pøíèce P narazíme 
stavitelné nožky. U zvýšených lùžek pøedem 
narazíme i nástavec nožky.

4. Pøíèku P zavìsíme do støedového kování na 
èelech lùžka A  do nejnižší polohy (u zvýšené 
postele možné výškovì polohovat). Do 
kování na boènicích B zavìsíme úhelníky U 
s pøedem nalepenou plstí L o jednu polohu 
výš, než je zavìšena støedová pøíèka P (viz 
obrázek 2).

5. Do lùžka vložíme la�ové rošty v rámu nebo 
polohování.

Palackého 21, 757 01 Valašské Meziøíèí
e-mail: info@jelinek.eu,www.jelinek.eu
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JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

pùvodní - plastové nožky

NÁVOD NA MONTÁŽ LÙŽKA (DVOULÙŽKA) 
DUB, BUK

Obsah balíkù:  1. 2 ks èelo A, 6 ks závìsný úhelník U, 6 ks samolepící plst L (u dvoulùžek bez 
úhelníkù a plsti)

2. 2 ks boènice B
3. u dvoulùžka 1 ks støedová pøíèka P, 1 ks kovová stavitelná nožka, 6 ks samolepící plst L

1. Pøed sestavením lùžka rozložíme jednotlivé díly 
podle obrázku 1.

2. Boènice B upevníme k èelu A tak, že kování 
(jazýèky) pøipevnìné k boènicím nasuneme do 
drážek v kování na èelech lùžka.

Jednolùžko:

3. Na úhelníky U nalepíme plst L (viz Detail 1)

4. U jednolùžka zavìsíme na kování v boènicích                        
výškovì nastavitelné úhelníky U do jedné roviny.

5. Do lùžka vložíme la�ový rošt v rámu nebo 
polohování.

Dvoulùžko:

3. zení šroubujeme
ou a øádnì dotáhneme.

4. Pøíèku P zavìsíme do støedového kování na 
èelech lùžka A  do zvolené pozice a výškovì 
nastavíme stavitelnou nožku. Do kování na 
boènicích B zavìsíme úhelníky U s pøedem 
nalepenou plstí L do stejné polohy jako  je 
zavìšena støedová pøíèka P (viz obrázek 2).

5. Do lùžka vložíme la�ové rošty v rámu nebo 
polohování.

Do osa  na støedové pøíèce P na
kovovou staviteln  nožku 

Palackého 21, 757 01 Valašské Meziøíèí
e-mail: info@jelinek.eu,www.jelinek.eu

 Tel.:+420 571 75 98 11, tel./fax.:+420 571 75 98 12
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kovová nožka bez mezery


	Stránka 1

