Sklopná postel Klasik

Vyrábí firma Pravan spol. s r.o. Husinecká 10 130 Praha 3

Seznam dílů:
1, Čelo postele
1x
2, Víko postele
1x
3, Bočnice
2x
4, Dveře
3x
5, Závěsná deska 1x
6, Hranol lůžka
1x
7, Krycí lišta
2x
8, Hranol dveřní
2x
9, Hranol pod rošt 2x
10, Krabice
2x
11, Konzola
1x
12, Mechanismus 1x
13, Kotvící segment 2x
14, Pružiny
6-10x
1x
15, Balíček
- Šoub s plochou hlavou a vnitřmím čtyřhranem M 8/16 - 6ks – konzola
- Šroub M 10/30 - kotevní segment 2x
- Podložka 11 , kotevní segment 4x
- Konfirmát 7/40 - bočnice , dveře , čelo ke krabicím - 16+12 + 4 celkem 32x
- Torx 4,5/35 až 40 - kotvení dveří ,když nesedí konfirmáty do dveří, horní část dveří , hranol
lůžka 20x
- Torx 4,5/ 50-60 - kotvení čela 4x
- Torx 4,5/60 - kotvení roštů 8x
- Tex samořezný vrut do oceli 4,5/16 - závěsné deska, podložka s pryží 2x
- Vrut do dřeva 5/90 - horní čelo , lišta u dveří 2x
- Vrut do dřeva 3,5/12 – krycí lišty 4x
- Hmoždinka Fischer 10/100 do plné ho materiálu, nebo 14/80 do dutin, celkem minimálně 4-6
kusů

1, K čelu postele přišroubujte kovové krabice, použijte konfirmáty 7/40. Na krabice
přišroubujte krycí lišty, použijte vruty 3,5/12.

2, Vložte mechanismus a zajistěte konzolou, použijte šrouby M 8/16 přišroubujte hranol
lůžka, použijte Torx 4,5/35-40.

3, Přišroubujte bočnice k mechanismu, použijte Konfirmáty 7/40

4, D víka postele naklepejte dřevěné kolíky průměr 10 mm, víko nasaďte na bočnice a
přišroubujte, použijte torx 4,5/50-60. Zajistěte krycí desku, použijte vruty 5/90. Deska nesmí
přesahovat bočnice!

Krycí deska

5, Na konzolu přišroubujte závěsnou desku, použijte samořezné šrouby tex 4,5/16 + podložka
s pryží. Závěsná deska by měla viset cca 5mm pod hranou bočnice.

6, Postel umístěte na místo kde bude stát a ukotvěte. Kotvící segmenty přišroubujte ke
krabicím, použijte šrouby M 10/30 + podložky. Pro betonové podlahy použijte kotvy Fischer,
do dřevěných podlah použijte vruty. Pro ukotvení do zdi použijte chemickou maltu a závitové
tyče M8.

7, Dveře postele přišroubujte ke hranolům s předvrtanými otvory, použijte Konfirmáty 7/40
popřípadě Torx 4,5/35. Takto sestavené dveře nasaďte do plechů v bočnicích.

8, Sklopte postel, podložte ji u víka hranolem a přišroubujte dveře ke krycí desce, použijte
Torx 4,5/35.

9, Vložte hranoly se zašroubovanými konfirmáty do plechů v bočnicích, přišroubujte k nim
hranoly 30x50 (jen v případě pevných roštů), použijte Torx 4,5/60.

10, Postavte postel a nasaďte pružiny. Počet pružin je závislý podle zatížení postele (typ
matrací, roštů apod.). Pružiny lze instalovat pouze když postel stojí.

11, Přišroubujte rošty, připevněte každou druhou lamelu roštu, použijte vruty 3,5/40.
Vyzkoušejte chod postele, podle potřeby přidejte nebo uberte pružiny. Postel musí jít sklápět
lehce.

