
rozkládací pohovka s úložným 
prostorem

Pohovka se dodává v demontu.

Polyetylénovou folii, ve které je výrobek zabalen ponechejte při montáži pod elementy. Zabráníte tím 
znečištění potahové látky a případnému oděru.

Montážní návod



Montážní kování

hřebík plast.kluzák kolečko samořezka

zásuvkové kování

samořezka táhlo
imbusový klíč

úhelník samořezka

imbusový šroub

filcová podložka
 na čelo zásuvky



rozdělené zásuvkové kování

ODJISTIT!



zásuv. kování 5 
vystupuje z dílu 
směrem ven +- 18 mm

Šikmina vzadu na spodní hraně







Pokud přední čelo  I nepůjde nasunout na díl F, je třeba povolit samořezky 
4 na výsuvném kování 5 dílu F po namontování dílu I samořezky 4 kování 
opět dotáhnout.



šikmina musí být na 
spodní hraně u všehc 
12 ti příček rámu



Přední čelo zásuvky má přeznačené dírky pro úchytky, zásuvka ale 
může být i bez nich jako bezúchtyková forma.V případě zájmu o 
úchytku je nunté dovrtat díru: z přední strany přitlačte protikus 
(použijte ochranou obvodovou desku z balíku) a vrtákem o průměru 
5 díru dovrtejte.



na excenter  13  připevněte krytku excentra  18





Ve složeném stavu bez matrací

Vysunutí přídavné ložné plochy:
Uchopte přední čelo I za vrchní 
hranu a přitáhněte směrem k 
sobě.

V rozloženém stavu bez matrací.

Zasunutí přídavné ložné plochy:
Zatlačte na přední čelo I 
směrem od sebe.

Pohovku je nutné rozkládat bez matrace.
Předejdete tak poškození potahové 
látky.

Úložný prostor zásuvka 2x

Přístup k úložnému prostoru:
Uchopte za přední čelo 
zásuvky S a táhněte směrem k 
sobě
Zasunutí úložného prostoru: 
Zatlačte za čelo S směrem od 
sebe

Šírka lůžka při složeném stavu je 915 mm a tento paramatr umožňuje rozložit pohovku na šířku 2x 900 mm.

Po smontování výrobku vyhoďte kartona folii 
do příslušného kontejneru

Návod na ošetření a údržbu:

Během půročním užívání a pak jednou do roka zkontrolujte šroubky a případně dotáhněte.Výrobek netahejte po podlaze, ale překládejte.
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