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MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

pro postele Merkur, Orion - jednolůžko s viditelným kováním a uzavřeným 
úložným prostorem 
 
 
Obsah balení 1x čelo u hlavy se zábranou úložného prostoru 
 1x čelo u nohou se zábranou úložného prostoru 
 2x bočnice s lištou 
 2x podélná zábrana úložného prostoru  
 4x nábytkářský šroub 100 mm (Merkur), 120 mm (Orion) 
 8x nábytkářský šroub 40 mm 
 4x válcová matka 
 8x filcová podložka 
 1x imbusový klíč 
verze se dnem: 1x dno úložného prostoru 
 6x filcová podložka 
 
Poznámka 
Pokud se jedná o verzi uzavřeného úložného prostoru bez dna, pak body postupu 
č.4, 5 neplatí. 
 
Postup 
 

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na 
nohy filcové podložky (dvě na každou nohu). 

2. Sestavit kostru postele (čela + bočnice). 
3. Sešroubovat kostru nábytkářskými šrouby 100 (120) mm a válcovými 

matkami. Zatím neutahovat. 
4. Pokud bude postel umístěna na tvrdé podlaze, nalepit na spodní stranu dna 

úložného prostoru 6 ks filcových podložek. 
5. Z boku (nebo shora) nasunout dno úložného prostoru. 
6. Vložit podélné zábrany úložného prostoru a připevnit šrouby 40 mm k nohám 

postele. Šrouby dotáhnout imbusovým klíčem. 
7. Dotáhnout šrouby na bočnicích imbusovým klíčem. 

________________________________________________________________ 
 
Pokud bude zakázka obsahovat závěsný noční stolek, součástí balení budou 
nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek). 
 
Postup 
 

8. Na jedné straně bočnice jsou vyvrtané otvory pro připevnění závěsného 
stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u 
hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm.  
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MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

pro postele Merkur, Orion - jednolůžko se skrytým kováním a uzavřeným 
úložným prostorem 
 
 
Obsah balení 1x čelo u hlavy se zábranou úložného prostoru 
 1x čelo u nohou se zábranou úložného prostoru 
 2x bočnice s lištou 
 2x podélná zábrana úložného prostoru  
 8x svorník 
 8x matka s integrovanou podložkou 
 8x nábytkářský šroub 40 mm 
 8x filcová podložka 
 1x imbusový klíč 
 1x plochý klíč č.10 
verze se dnem: 1x dno úložného prostoru 
 6x filcová podložka 
 
Poznámka 
Pokud se jedná o verzi uzavřeného úložného prostoru bez dna, pak body postupu 
č.5, 6 neplatí. 
 
Postup 
 

1. Pokud bude postel stát na tvrdé podlaze (plovoucí podlaha, dlažba), nalepit na 
nohy filcové podložky (dvě na každou nohu). 

2. Natočit svorníky do závrtných matek, které jsou v čelech postele. 
3. Sestavit kostru postele (čela + bočnice). 
4. Natočit matky na svorníky. Zatím neutahovat. 
5. Pokud bude postel umístěna na tvrdé podlaze, nalepit na spodní stranu dna 

úložného prostoru 6 ks filcových podložek. 
6. Z boku (nebo shora) nasunout dno úložného prostoru. 
7. Vložit podélné zábrany úložného prostoru a připevnit šrouby 40 mm k nohám 

postele. Šrouby dotáhnout imbusovým klíčem. 
8. Dotáhnou matky na bočnicích plochým klíčem č.10. 

________________________________________________________________ 
 
Pokud bude zakázka obsahovat závěsný noční stolek, součástí balení budou 
nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek). 
 
Postup 
 

9. Na jedné straně bočnice jsou vyvrtané otvory pro připevnění závěsného 
stolku. Při sestavování kostry postele spojit konec bočnice s otvory s čelem u 
hlavy. Přišroubovat závěsný noční stolek nábytkářskými šrouby 40 mm.  


