
Pripravte si:

kladivo

plochý skrutkova

krížový skrutkova

imbusový klú  4mm

1. KROK

MONTÁŽNY NÁVOD VITO RAW BOX

1) Do predv taných otvorov na elách postele vložíme drevené kolíky, ktoré z ahka zatla íme. Potom zaskrutkujeme
spojovacie skrutky M6/45 mm do h bky 1 cm. Nedo ahujeme!

2) Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm do stredu každého ela postele
namontujeme stredové kovanie.

*UP-úložný priestor

stredová prie ka

dno postele
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2. KROK

3. KROK

Do predv taných otvorov v bo niciach vložíme drevené kolíky. Z ahka ich rukou zatla íme.

Pravú bo nicu spojíme s elom pri hlave. Spojovaciu skrutku zaistíme poistným elementom a dotiahneme
skrutkova om. Prekryjeme plastovou krytkou a celý postup zopakujeme s avou bo nicou a elom pri nohách.
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4. KROK

5. KROK

6. KROK
Dovnútra vložíme dno postele, ktoré pozostáva z dvoch kusov.

Dotiahneme imbusovým k om.

avú bo nicu spojíme s vnútornou avou doskou ÚP nábytkovými skrutkami M6/60 pomocou imbusového k a.
Rovnaký postup zopakujeme na pravej bo nici.

alúnené elo priskrutkujeme zo zadnej strany ela postele pri hlave nábytkovými skrutkami M6/60 mm

dno postele

dno postele

alúnené elo



7. KROK

8. KROK

14 ks skrutka 4/16 mm

skrutka 4/25 mm
2 ks stredové kovanie

protikus stredového
nábytkova skrutka 2 ks kovania
M6/60 mm

nábytkova skrutka 8 ks poistný element
8 ks M6/45 mm

spojovacia skrutka 8 ks krytka
8 ks M6/45 mm

2 ks stredová noha
18 ks drevený kolík

14 ks

Poznámka: V závislosti od rozmerov postele sa môže obsah montážneho balí ka líši !

Montážny balí ek obsahuje: (pre rozmer postele 200x180 cm)

32 ks

Pomocou samorezných skrutiek 4/16 mm namontujeme protikus stredového kovania na oba konce stredovej prie ky.
Do predv taných otvorov na spodnej strane nasadíme stredové nohy a zhora vložíme drevené kolíky.

Stredovú prie ku vložíme do  postele a upravíme výšku noži iek vyto ením spodnej asti.

stredová prie ka


