
Montážny návod a návod na používanie 
PALOMA
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Výrobok sa skladá:
1.) 2x polovica úložného priestoru s 
matracom
2.) čelo lôžka
3.) balíček s kovaním

Montážny návod:
Je dôležité, aby montáž realizovali vždy minimálne dve osoby, predídete tak možnému poškodeniu. Po 
rozbalení jednotlivých častí lôžka začnite s kompletizáciou úložných priestorov a preto
otvorte úložné priestory vyklopením matraca.
       Začnite montážou podperných nožičiek č.5, ktoré pripevníte k plechovým rohom uloženým vo 
vonkajšom rohu úložného priestoru pomocou podložky a krídlovej matice č.7 a 8. Dostatočne utiahnite!
       Potom priložte jeden korpus na nosné kolíky na čele tak, aby otvory v korpuse boli
zhodné s otvormi na čele lôžka. Podľa návodu priložte stredovú nohu ku korpusu, aby ste mali 
korpus v rovine. Potom smerom von z vnútorného priestoru korpusu vsuňte skrutku č.2, a zaistite 
všetko za čelom podložkou s krídlovou maticou č.3 a 4. Dostatočne utiahnite!
       Ďalej pokračujte v montáži druhej polovice postele, stredovú nohu zaistite spojovacou 
skrutkou č.1. Dostatočne utiahnite!

       Nakoniec do otvorov na dne úložného priestoru vložte vetracie mriežky č.6.

UPOZORNENIE: Úložný priestor lôžka je konštruovaný výhradne pre ukladanie lôžkovín! V priebehu 
používania kontrolujte pevnosť spojov u výklopného kovania, lebo je prichytené 
skrutkami s maticami, ktoré sa počas používania môžu mierne uvoľniť. 
Preventívnou kontrolou a dotiahnutím matíc predídete prípadnému uvoľneniu a 
skríženiu matracov. Matrac otvárajte iba pomocou ucha uloženého v strede 
matraca !!! Maximálne zaťaženie úložného priestoru je 10 kg na m2.

ODPORÚČANIE: V prípade krivého uloženia matracov voči úložnému priestoru lôžka spôsobené 

nerovnosťou podlahy či inými vplyvmi, povoľte skrutky držiace matrac k 
výklopnému kovaniu, nastavte matrac a opäť utiahnite.

Prajeme Vám pokojný a zdravý 
spánok s naším výrobkom.
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