
MONTÁŽNY NÁVOD PRE POSTELE BOGERA 1,2,3,4,5 

Balík číslo 1. Čelo, MDF (biele dno) - 3 ks. 
Balík číslo 2. Veľké bočné priečky - 2 ks. 
Balík číslo 3. Malé bočné priečky v prednom oddieli vnútri  - 2 ks. 
Balík číslo 4. Rám pod matracom s ortopedickými roštmi. 

1. Pri rozbaľovaní balíčkov číslo 1, 2, 3, 4 postupujte veľmi opatrne. Pri 
rozbaľovaní nepoužívajte žiadne ostré nástroje, predídete tak poškodeniu 
nábytku.

2. Z balíčka číslo 2 umiestnite pri montáži dve postranné bočné priečky dovnútra
postele v smere od hlavy.

3. Z balíčka číslo 3 namontujte dve druhotné priečky vložením na háčiky na strane
bočnej zásuvky.

4. V hornej časti postele, v oblasti hlavy (kde je polohovanie) vložte MDF dosku
(dolnú) priemernej veľkosti.

5. Namontujte v hornej časti postele polohovanie a upevnite ho 8 skrutkami Ø 6 x 80
(Boger 1,2,5) (skrutka Ø 6 x 45 - Boger 3,4) s maticami vo vnútri.

6. Z prednej strany priečky vyskrutkujte 2 a 3 skrutku zhora.
7. Pripevnite predné rohy pomocou bočných tyčových skrutiek 1 a 4 zvrchu,

presne umiestnite a utiahnite skrutky 1 a 4.
8. Utiahnite skrutky v bočnej lište 2 a 3.
9. Zaistite piest k skrutke polohovacieho mechanizmu (polohovanie musí byť

v rozloženom stave) piestom nahor, tyčou nadol (utiahnite skrutky piestu až na 
doraz a nakoniec ich povoľte o pol otáčky)

10. Zostavte rám pod matracom s ortopedickými roštami v zostave podľa návodu,
ktorý je v balíčku číslo 4.

11. Vložte rám s lamelami tak, že sú 4 otvory na strane dlhého profilu
zarovnané s otvormi zdvíhacieho mechanizmu postele. Diely upevnite 
pomocou 4 nábytkových skrutiek, ktoré zaskrutkujte do pripravených otvorov 
Ø 8 x 45. Niekoľkokrát za sebou zdvihnite a spustite rám s lamelami (pre 
čerpanie plynového piestu).

12. Nadviažte na rukoväť tkaninu (ekologická imitácia kože) v stredu rámu v malej
bočnej lište.

13. Vložte dva zostávajúce kusy MDF dosky bielej (dolná) do prázdnych 
výklenkov v posteli.

Posteľ je teraz zmontovaná. Príjemné sny! 
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