
Інструкція монтажу
Ліжко двоспальне 

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна

Магнолія



Назва Позначка К-сть

Ножка велика 1 2

Ножка мала 2 2

Вставка велика 3 1

Поперечка 4 1

Вставка мала 5 1

Царга 6 2

Центральна планка 7 1

Середні ножки 8 2

Ламель ортопедична 9 38 або 40

Стягуюча планка 10 2

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

Універсальний шуруп 

6х70
2

Шкант 8х35 4

Шкант 10х50 12

Шпилька 6х70 14

Гайка М6 14

Півмісяць 14

Шайба 14

Кутник металевий 2

Шуруп 3,5х16 8

Чорний шуруп 4

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 та PZ-3

Гайковий ключ на 10мм

Молоток

(забивати шканти)



1. Забити шканти 10х50 у дві царги, та поперечку з двох сторін.
У центральну планку забити шканти 8х35.
Варто забивати шканти на половину їхньої довжини. Проклеювати їх не потрібно.

3. З’єднати дві великі ніжки з великою вставкою та поперечкою.
Поперечку розмістити так, щоб отвори для середньої планки були зміщені вниз.
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2. У великі та малі ножки від руки вкрутити шпильки М6х70.

Отвори для 
середньої планки

зміщені вниз

4. На шпильки насадити півмісяці, шайби та закрутити гайки М6.

5. Малі ножки з’єднати з малою вставкою так, щоб отвори для середньої планки були
зміщені вверх.

6. Встановити на шпильки півмісяці, шайби та закрутити гайки М6.



7. До центральної планки прикрутити дві середні ніжки шурупами 6х70.
Якщо Ваше ліжко укомплектоване шухлядами, тоді прикрутити лише одну ніжку по середині
планки.
8. В ніжки узголів’я та узніжжя вкрутити від руки шпильки.

9. З’єднати царгу з узголів’ям. На шпильку встановити металевий півмісяць, шайбу та
закрутити гайку.

10. Після монтажу царг до узголів’я, встановити центральну планку у відповідні отвори на
поперечці.
Увага!!! На центральній планці чорні кріплення для ламелей зміщені ближче в сторону узголів’я.

12. Прикрутити металевий кутник до середньої планки та узголів’я шурупами 3,5х16.
Аналогічно зробити біля узніжжя.

11. З’єднати узніжжя з царгами, при цьому слідкуйте щоб шканти на середній планці попали
у відповідні отвори в узніжжі. Встановити металеві півмісяці, шайби та закрутити гайки.



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 на виріб 24 місяці з моменту 
продажу.

Солодких снів.
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13.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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14. По середині спальних місць прикрутити стягуючі планки шурупами 3,5х25.

15. Розмістити матрац (не йде в комплекті з ліжком).
16. Ліжко готове до використання.


