
Інструкція монтажу
Ліжко двоспальне 

Фабрика дерев’яних ліжок  «Дрімка», Україна

Амелія



Назва Позначка К-сть

Узголів’я 1 1

Узніжжя 2 1

Царга 3 2

Поперечка ніші 4 2

Центральна планка рами 5 1

Бічна планка рами 6 2

Середні ножки 7 2

Поперечні планки рами 8 2

Центральна поперечка рами 9 2

Ламелі 10 38 або 40

Підйомний механізм 11 2

Лямка 12 1

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

Універсальний шуруп 

6х70
2

Шкант 8х35 16

Шпилька М8х90
4

Гайка М8 4

Півмісяць 4

Шайба 18

Болт меблевий М6х60 9

Болт меблевий М6х100 4

Гайка М6 13

Болт М6х16 8

Болт М8х16 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-3

Гайковий ключ на 

10мм та 13мм

Молоток



1. Вкрутити вручну по дві шпильки М8х90 в

узголів’ї та узніжжі у спеціальні втулки.

4. На шпильку насадити півмісяць та закрутити

гайку.

5. В дві поперечки ніші забити шканти та

встановити у відповідні отвори на царгах.

6. Закріпити другу царгу до узголів’я,

використавши півмісяць та гайку. Сполучити

другу царгу з поперечками ніші.

2. В дві царги з обох сторін забити шканти у

відповідні отвори.

Зверніть увагу. Шканти варто забивати у деталі

на половину їхньої довжини. Проклеювати їх

немає необхідності.

3. Сполучити спочатку одну царгу з узголів’ям.

Зверніть увагу!!! Царги кріпити так, щоб втулки

для кріплення механізму були ближче до

узголів’я та до підлоги (див. попередню схему).
Отвори для 

центральної 

планки

Втулки кріплення

механізму



7. Закріпити узніжжя до царг. Встановити

півмісяці на шпильки та закрутити гайки.

8. Перекинути ліжко на бік. Прибити цвяшками

днище (ХДФ із трьох частин).

Увага!!! Не намагайтеся положити ліжко на бік

самостійно (для цього потрібно хоча б двох

людей).

9. Повернути ліжко назад у звичне положення.

10. Прикрутити в чотирьох місцях два підйомні

механізми до царг використавши шайби та

болти М6х16.

11. Зібрати раму, використавши мебельні болти

М6х60, шайби та гайки М6.

Довгі деталі рами (ті що з кріпленнями для

ламелей) розмістити над поперечками.

Увага!!! Дві довгі бічні деталі рами мають отвори

для кріплення механізму. Вони повинні бути зі

сторони поперечки із «вухами».

Отвори для 

кріплення 

механізму

«Вуха»



12. До центральної планки рами прикрутити

середні ножки жовтими шурупами 6х70.

13. Вставити зібрану раму в каркас ліжка.

14. Прикрутити раму до підйомних механізмів

використавши мебельні болти М6х100, шайби

та гайки.

15. Підняти раму у відкрите положення.

Прикрутити газліфти до механізму болтами

М8х16.

Увага! Попросіть сторонньої допомоги, щоб

тримати раму у відкритому положенні при

монтажі газліфта.



16. Різким ривком (!) закрити раму.

Увага! Штатно газліфти перебувають у

транспортному стані. Тому перше закриття рами

є важчим і його потрібно робити ривком, щоб

поршні перейшли у робочий стан. Варто

«зривати» газліфти зусиллям двох людей.

17. Встановити у відповідні пластмасові

кріплення ламелі, вигинаючи їх дугою догори.

Увага! Рама без навантаження може відкритись,

тому подбайте щоб цього уникнути (притримуйте

її, або чимось притисніть).

18. Зав’язати лямку із тканини за центральну

планку рами. Вона слугуватиме ручкою для

підйому рами.

19. Положити матрац (не входить в

комплектцію).

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.

Закрити ривком


