
Том і Джері Білосніжка
Рукавичка

Інструкція монтажу
Ліжко двоярусне 

з підйомним механізмом

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна



Назва Позначка К-сть

Боковина 1 4

Стінка короба довга 2 2

Стінка короба коротка 3 2

Решітка 4 1

Лицева накладка решітки 5 2

Передня царга 6 1

Нижній задній борт 7 1

Задня царга-борт 8 1

Верхній передній борт 9 1

Тятива драбинки 10 2

Сходинка 11 4

Ламель ортопедична 12 19 або 20

Стягуюча планка 13 1

Набір фурнітури - - 1
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Назва елеманта Зображення К-сть, шт.

Універсальний шуруп 

6х90/6х80
24

Універсальний шуруп 

6х45
6

Конфірмат 6х50 16

Гвинт М6х40 8

Гайка М6 8

Чорний шуруп 2

Механізм трансформації

(ліва, права)
2

Пружини 2

Цвяшки малі - -

В набір фурнітури входить:

Для монтажу ліжка Вам необхідно:

Назва елеманта Зображення

Шуруповерт або викрутка з 

великим «Плечем» (плече 

дозволяє закручувати шурупи 

з більшим зусиллям)

або

Насадка (біта) PZ-2, PZ-3 та Н-

4 (конфірмат) 

Гайковий ключ на 10мм

Молоток



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 них на 1см. нижчий (ближче

до підлоги) – він має бути розміщений ближче до

задньої стінки.

Рекомендуємо.

Для надійності зібрану нішу перевернути, у

відповідні пази («фрезеровану четверть»)

вложити та прибити лист ХДФ (днище)

цвяшками. Світлою стороною листа до середини

ніші.

Але можна і в кінці монтажу, під вже зібране

ліжко, підложити дно не прибиваючи.

2. Закріпити два механізми підйому до ніші

використавши гвинт М6х40 та гайку М6 по 4шт.

Механізм має ліву та праву сторони, тому

зверніть увагу на схему:

Також він має бути зміщений до задньої

сторони ніші.

Зверніть увагу!!!

Механізм має бути розташований ззовні короба.

Гвинт потрібно закручувати з середини ніші, щоб

він не виступав та в подальшому не

пошкоджував речі.

3. До решітки закріпити лицеві накладки

використавши конфірмати.

Задня сторона

Передня сторона

Задній отвір, той що

на 1 см нижчий 

(ближче до підлоги) 



4. Зібрану решітку положити на короб та

прикрутити до механізмів гвинтами 6х40 та

гайками М6.

5. Закріпіть пружини за вушка механізму, для

цього відкрийте нішу (варто попросити

сторонньої допомоги, щоб тримати решітку

відкритою).

ОБЕРЕЖНО !!!

Після встановлення пружин, ніша без

навантаження (без матраца) відкриватиметься

ривком. Будьте обережні.

6. Закріпити боковину до короба жовтими

шурупами 6х80.

Зверніть увагу.

Зовнішня сторона боковин має отвори із

заглибленнями під шляпку шурупа.

Ножка, яка має більше отворів (для кріплення

бортика) має бути розміщена до задньої сторони

ніші (ліжка).

7. Закріпити довгий борт до боковини шурупами

6х80

8. Прикріпити другу боковину шурупами 6х80



9. Забити шканти 12x70 у відповідні отвори на

ножках нижнього яруса.

Немає потреби шканти проклеювати.

Увага. Далі потрібно монтувати другий ярус.

Можна це робити одразу над першим.

*Але можна другий ярус зібрати окремо, і вже

зібраним встановити над першим. Такий

варіант зручніший, проте потребує більше

місця у кімнаті та сторонньої допомоги, щоб

підняти ліжко.

10. Вставити боковини верхнього яруса на

боковини нижнього.

Зверніть увагу на розміщення боковин верхнього

яруса.

Якщо Ваше ліжко має Універсальну сторону

драбинки, тоді на задніх ножках верхніх боковин

буде по три отвори, а на передніх по чотири.

Якщо Ваше ліжко виготовене конкретно під якусь

сторону драбинки, тоді передня ножка, яка буде

найближе до драбинки, матиме найменшу кількість

отворів.

11. Закріпити задню царгу-борт до боковин

жовтими шурупами 6х80.

12. Закріпити передню царгу до боковин

жовтими шурупами 6х80.

13. У відповідні кріплення на царгах встановити

ламелі, вигинаючи їх догори.

14. По середині спального місця прикрутити

стягуючу планку чорними шурупами 3,5х35.



16. Зібрати драбинку використовуючи

конфірмати.

Якщо у Вас сторона Права, драбинку скласти як

на схемі 1, якщо сторона Ліва – схема 2.

17. Закріпити драбинку до ліжка шурупами

6х45.

Якщо Ваше ліжко з універсальною стороною, то

отвори в царзі та лицевій стінці короба є глухі

(«несквозні»). Але вони легко «пробиваються»

при вкручуванні шурупів. Це зроблено, щоб

мінімізувати кількість отворів в універсальних

ліжках.

18. Розмістити матраци (не йде в комплекті з

ліжком) на спальні місця.

19. Ліжко готове до використання.

1 2

Зміщений 

отвір

Отвір

по центру 

15. Прикріпити верхній борт до боковини

жовтими шурупами 6х80.

Зверніть увагу. Один отвір на борті має зміщення.

Він має бути розташований вище від рівного

отвору.

Рекомендації з догляду за дерев’яними

виробами:

Не варто:

- ставити дерев’яні меблі там, де вони будуть

піддаватися тривалому впливу сонячних

променів;

- ставити на них гарячі предмети;

- розташовувати поблизу джерел тепла ( не

ближче 70-100 см);

- розташовувати в приміщеннях з високою

вологістю повітря (>70%) чи різкими

температурними перепадами;

- очищати поверхню засобами, які містять

ацетон, спирт чи інші хімічно агресивні

компоненти.

Гарантія не розповсюджується:

- після закінчення гарантійного терміну;

- при втраті товарного чеку;

- при порушенні правил транспортування,

експлуатації чи монтажу.

Гарантія на виріб 24 місяці з моменту 

продажу.

Солодких снів.


