
Інструкція монтажу
Ліжко двоярусне 

з підйомним механізмом

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна

Бембі, Сонька, Шрек, Мауглі

Том і Джері, Білосніжка, Рукавичка



№ Назва К-сть.
1 Боковина нижня 2
2 Боковина верхня 2
3 Поперечна стінка короба 2
4 Задня стінка короба 1
5 Передня стінка короба 1
6 Нижня царга 2
7 Верхня царга 2

8
Задній борт решітка або 

прямі планки
2 або 4

9
Передній борт решітка або 

прямі планки
1 або 2

10
Поперечка решітки під

механізм
2

11 Поперечка решітки середня 1
12 Довга стійка драбинки 1
13 Коротка стійка драбинки 1
14 Сходинка 4
- Ламелі +

Деталі ліжка:

1

В набір фурнітури входить:

Назва Зображення
Том і Джері
Білосніжка
Рукавичка

Сонька, Мауглі,
Бембі, Шрек

Шуруп 6х80 22 22

Шуруп 6х45 6 6

Конфірмат 30 30

Шкант 10х50 (-) 30 20

Шканта 12х70 4 4

Гвинт POZI М6х40 8 8

Гайка М6 8 8

Шайба Велика 8 8

Цвяхи + + + +

Шуруп 3,5х25 2 2
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1. Зібрати короб із широких деталей (стінок)
використавши конфірмати.
Зверніть увагу!!!
Лицева стінка має виїмку для відкриття решітки.
Короткі стінки ніші мають по два отвори під
механізми. Один з отворів на 1см нижчий (ближче до
підлоги) – він має бути розміщений ближче до задньої
стінки (див. на схему).

2. Для надійності зібрану нішу перевернути, у
відповідні пази («фрезеровану четверть») вложити та
прибити ХДФ (днище) цвяшками.
Дно (ХДФ) складається із трьох частин та пластикових
перемичок між ними.
Дно світлою стороною розмістити до середини ніші.

Задній отвір, той що
ближче до підлоги 

3. Розвернути короб у нормальне положення.
Прикрутити механізми до стінок.
Використайте гвинти М6х40, шайби та гайки М6.

Зверніть увагу!!! Гвинт
встановлюйте так, щоб
він був шляпкою в
середині короба.

4. Зібрати решітку із поперечок та царг.
Забийте шканти Ф10х50 в поперечки та прикрутіть
поперечки до царг конфірматами.

Зверніть увагу!!!
Дві поперечки мають
отвори для з’єднання з
механізмом. Розмістіть
їх так як показано на
схемі.

Отвори для
механізмів

Отвори для
механізмів

5. Розмістити решітку на коробі та прикрутити її до
механізмів. Використайте Гвинти М6х40, шайби та
гайки М6.

Зверніть увагу!!! Гвинт
встановлюйте так, щоб
він був шляпкою до
верху (там де
лягатиме матрац).

1

6. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).
Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення
[п.3]. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб вcтановити у друге кріплення [п.5].
Таким чином встановити усі ламелі.
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7. Підняти решітку у відкрите положення та зачепити пружити за
відповідні «вушка» на механізмах.
Обережно!!! Без навантаження (матрацу) решітка
відкриватиметься дуже різко. До кінця монтажу залиште її у
відкритому положенні.

8. До короба прикрутити одну нижню боковину шурупами 6х80.
9. Тоді до боковини прикрутити задній борт шурупами 6х80.
9А. В моделях із прямими бортами, потрібно забити шканти 10х50 у
планки борта. Дві такі планки прикрутити до боковини шурупами
6х80.
10. До короба та до заднього борта прикрутити другу нижню
боковину шурупами 6х80.
11. У верхню частину нижніх боковин забити шканти 12х70.
12. Забити шканти 10х50 у торці царг.

13. Зібрати верхній ярус. До однієї боковини прикрутити царги та
задній борт шурупами 6х80.
Приєднати другу боковину до зібраної конструкцію та прикрутити
борт шурупами 6х80.
Примітка. Царги мають отвори для кріплення драбинки. Встановіть
необхідну Вам царгу (під ліву сторону або під праву) на перід.
14. Встановити ламелі аналогічно як в пункті 6.
Між ламелями, по середині спального місця, закріпити стягуючу
планку шурупами 3,5х25.
15. Прикрутити передній верхній борт (або дві планки) до боковини
шурупами 6х80.Отвори під драбинку

Права сторона

Шуруп 
3,5х25

Шуруп 
3,5х25

Шкант 10

Шкант 10

Шкант 10

Передній 
верхній борт

16. Встановити другий ярус на перший, зпівставивши шканти на
ніжках.
17. Зібрати драбинку конфірматами.
Зверніть увагу на розміщення деталей драбинки.
Якщо вхід на другий ярус справа, то драбинку зібрати так, щоб 
справа стійка була коротша, а зліва довша. Для лівого входу 
навпаки.

18. Прикрутити драбинку до ліжка шурупами 6х45.

Шкант
12х70 Шкант

12х70

11. За бажанням наклеїти заглушки на конфірмати/шурупи.
ОБЕРЕЖНО!!! Якщо у Вас маленькі діти не рекомендуємо клеїти заглушки, оскільки дитина може їх відірвати та проковтнути.
12. Розмістити матраци (не входить в комплект). Виріб готовий до використання.
Примітка. Для відкриття решітки лише допомагайте пружинам довести її у відкрите положення. Не потрібно піднімати
решітку вверх до упору. Відкриття її в максимальне положення, до упору, може викликати випадіння пружин із механізму.

Солодких снів !!!


