
Інструкція монтажу
Ліжко двоярусне

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна

Орхідея



Назва елемента Кількість Зображення

Шкант 12х70 4

Шкант 10х50 26

Шкант 8х35 4

Шуруп 6х80 18

Шуруп 6х70 2

Шуруп 6х45 4

Стяжка меблева та болт М6х25 3

Шуруп 3,5х25 6

Кутник 2

Шуруп 3,5х16 16

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-3



Шкант 8

1. В торці планок та царг, забити шканти 10х50. У центральну планку забити шканти 8х35.
Проклеювати їх не потрібно.

Шкант 10

Шкант 10х50

3. До великих боковин прикрутити великі царги (шириною 12,5 см) та планки стіни шурупами 6х80.
Центральну планку розмістити посередині ліжка, зпівставивши шканти та отвори на боковинах.
Додатково закріпити центральну планку до боковин кутником та шурупами 3,5х16.
Зверніть увагу!!! Царги шириною 11 см розраховані для верхнього яруса. 
Одна з двох царг має отвори для кріплення драбинки (на схемі ці отвори зображено зліва). Якщо у Вас
ліжко з правою стороною драбинки, то і отвори мають бути також з правої сторони.

Отвори для 
драбинки

на ліву сторону

2. До центральної планки прикрутити ніжки шурупами 6х70.
В торці планки забити шканти 8х35.
Увага!!! Якщо під ліжко будуть розміщуватись шухляди, потрібно прикрутити лише одну ніжку по середині
планки. Якщо під ліжком шухляд не буде або якщо ліжко ширше ніж 160см, встановити дві ніжки.

Шкант 10

Шкант 10

Ширина царг 
12,5 см

Шкант 12х70

Шкант 12х70

Шкант 12х70

Шкант 12х70

5. В отвори в верхній частині нижнього ліжка забити шканти 12х70.
Проклеювати їх не потрібно.

Ліжко з 
шухлядами Ліжко без 

шухляд



5. Скласти верхній ярус. До малих боковин прикрутити шурупами 6х80 планки стіни, малі царги
(шириною 11см) та планки переднього борта. Додатково планки борта закріпити до царги використавши
відповідний тримач, та з’єднавши ці елементи меблевою стяжкою та меблевими болтами м6х25.

Ширина царг 
11 см

Тримач

1

2

3 4

5

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.

7. По середині спальних місць прикрутити стягуючі планки шурупами 3,5х25. Зробити так на нижньому
і на верхньому ярусі.
8. Конфірматами зібрати драбинку та прикріпити її до ліжка шурупами 6х45, до царги з внутрішньої
сторони

9. Розмістити матраци (не входить в комплектацію).
10. Виріб готовий до використання!

Солодких снів.


