
MONTÁŽNÍ NÁVOD 
 

pro postele: Atlas - dvojlůžko 
 
 
Obsah balení 1x horní čelo u hlavy 
 1x zábrana pod horní čelo 
 2x držáky horního čela a zábrany 
 2x bočnice s lištou 
 2x spojnice 
 4x noha postele  
 1x středová lišta  
 2x  podpěrná noha 
 2x distanční kolík 
 8x nábytkářský šroub 100 mm 
 26x nábytkářský šroub 50 mm 
 8x válcová matka 
 12x filcová podložka 
 1x imbusový klíč 
 
Postup 
 

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

2. Sestavit kostru postele (spojnice + bočnice). K hlavě použít spojnici 
s předvrtanými otvory pro připevnění držáku horního čela a zábrany. 

3. Nasunout z vnějšku do předvrtaných otvorů ve spojnicích nábytkářské šrouby 
100 mm. 

4. Z vnitřní strany nasadit válcové matky a šrouby dotáhnout. 
5. Postupně nasadit z vnějšku postele nohy a připevnit je přes předvrtané otvory 

nábytkářskými šrouby 50 mm (4 ks pro jednu nohu) a lehce dotáhnout rukou. 
6. Po připevnění všech nohou teprve všechny šrouby pevně dotáhnout 

imbusovým klíčem. 
7. Připevnit držáky horního čela a zábrany ke spojnici u hlavy nábytkářskými 

šrouby 50 mm. Šrouby nedotahovat! 
8. Na držáky připevnit horní čelo u hlavy, pod něj zábranu pod horní čelo 

nábytkářskými šrouby 50 mm. Teprve potom dotáhnout všechny šrouby 
imbusovým klíčem. 

9. Postavit kostru postele na konečné místo, kde bude postel stát (z důvodu 
výškového seřízení podpěrných nohou na středové liště). 

10. Sešroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 
mm. 

11. Pokud budou v posteli uložené lamelové rošty, natlouci do předvrtaných děr 
na středové liště 2 distanční kolíky. Distanční kolíky nepoužijeme, pokud 
budou v posteli uložené dva laťkové rošty. V tomto případě je nutno mezi ně 
doprostřed vložit distanční lištu (součást balení laťkových roštů), která zabrání 
nechtěnému pohybu laťkových roštů v posteli. 



12. Přišroubovat středovou lištu s podpěrnými nohami nábytkářskými šrouby 40 
mm ke kostře postele. 

13. Podle podlahy seřídit a zajistit matkou výškově nastavitelné podpěrné šrouby 
na podpěrných nohách. 

________________________________________________________________ 
 
Pokud bude zakázka obsahovat závěsné noční stolky, součástí balení budou 
nábytkářské šrouby 40 mm (4ks pro jeden stolek, 8 ks pro dva stolky). 
 
Postup 
 

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


