
Montážní postup postelí „ DEMONT “ - typ A01

Soupis dílů k montáži:
a)  Čalouněná záda - 1x
b)  Přední čelo z LDTD - 1x
c)  Bočnice z LDTD - 2x
d)  Středový nosník - překližka 27 mm - 1x

Soupis kování v balíčku: 
1)  Šroub s půlkulatou hlavou M6 x 25 mm křížový - 4 ks
2)  Šroub s půlkulatou hlavou M6 x 40 mm křížový - 4 ks
3)  Eurovrut s čočkovou hlavou křížový L=25 mm - 52 ks
4)  Závěsné kování postelové - 4 ks
5)  Polohovací kování VARIFIX - 8 ks
6)  Noha podpěrná pro středový nosník, stavitelná - 2x

Upozornění !!!!!

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek značné hmotnosti, manipulujte s tímto až poté, 
kdy zabezpečíte v prostoru montáže tohoto výrobku takové podmínky, aby nedošlo 
k újmě na zdraví ani majetku osob a při vlastní montáži postupujte s co největší opatrností. 
Montáž musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k samovolnému uvolnění 
nebo pádu jednotlivých spojovaných dílů tzn., mimo jiné, že všechny spoje musí být 
pevně dotaženy a při užívání výrobku musí být pevnost těchto spojů pravidelně 
kontrolována. V případě vlastní montáže doporučujeme radu odborníka na tuto 
problematiku nebo dle Vašeho uvážení je i  možné objednat montáž u dodavatele. 
K montáži výrobku je nutná přítomnost alespoň dvou osob s odpovídající fyzickou 
dispozicí. S výrobkem ve smontovaném stavu nikdy nemanipulujte, hrozí poškození 
jeho  konstrukce a případně předmětů v jeho blízkosti. Pro přemisťování výrobku jej 
znovu demontujte na jednotlivé díly. 
Pro připevňování kovových prvků pomocí eurovrutů použijte šroubovák s ukončením 
křížovým označení PS2 nebo akumulátorový šroubovák s utahovacím momentem.
Při použití akumulátorového šroubováku zvolte takový moment, aby při utahování 
nedošlo k poškození drážek ve vrutech. ( Nejdříve nastavte variantu pomalých otáček 
a potom vyzkoušejte postupně momenty od nejnižší hodnoty až po hodnotu, 
která umožňuje plynulé utahování bez toho, aby se utahovací hrot protáčel v drážce
eurovrutu.  ( Zásadně nepoužívejte pozici určenou pro vrtání !!!!!!! )
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Vlastní postup montáže:

1.   Vybalte z  obalů všechny díly .
2.   Postavte čalouněná záda na místo určení a do otvorů pro připevnění bočnic
      našroubujte šrouby M6 x 40 mm, vždy 2 ks vlevo a 2 ks vpravo svisle a to tak, 
      aby zůstaly cca 5 - 10 mm nedotažené. Dále namontujte do středu zad základnu 
      pro stavitelné kování Varifix (”zlaté”) a to pomocí 4 ks eurovrutů zakulacenou částí nahoru. 
3.   Do bočnic z LDTD ( levé i pravé ) našroubujte na obě krátké strany pomocí 
      eurovrutů závěsná kování (”stříbrné”) do předvrtaných otvorů ( 1x vlevo a 1x vpravo ),
      dále našroubujte do otvoru pro stavitelné kování Varifix (”zlaté”) základny pomocí 
      eurovrutů a to zakulacenou částí směrem nahoru. ( 1x vlevo 1x uprostřed 1x vpravo ) 
4.   Do otvorů v předním čele z LDTD našroubujte šrouby M6 x 25 mm,
      vždy 2 ks vlevo a 2 ks vpravo svisle a to tak, aby zůstaly cca 5 - 10 mm nedotažené.
      Dále namontujte do středu čela základnu pro stavitelné kování Varifix (”zlaté”) a to 
      pomocí  4 ks eurovrutů opět zakulacenou částí směrem nahoru. 
5.   Do středového nosníku ( z překližky ) namontujte podpěrné nohy ( 2x ) následujícím
      postupem: Z obou noh nejdříve úplně vyšroubujte stavitelnou závitovou část.
      Potom pomocí kladívka postupným poklepáváním narazíte plastovou část stavitelné
      nohy do předvrtaných otvorů ( na poklepávanou plochu nohy doporučujeme přiložit
      ochranou vrstvu např. tvrdší lepenku, která zabrání poškození plastového těla nohy ).
      Následně zpět našroubujte závitovou část nohy až do maximální hloubky.
      Do předvrtaných otvorů na koncích nosníku připevněte patky stavitelného kování
      VARIFIX (”zlaté”) pomocí 4 ks eurovrutů. Při montáži patek musí kolmá závěsná část 
      patky směřovat směrem dolů. Patky připevněte na stejnou stranu nosníku jako
      stavitelné podpěrné nohy. 
6.   Nyní levou bočnici nasaďte na šrouby M6 x 40 mm v předmontovaných  čalouněných
      zádech vlevo a posuňte dolů, aby pevně  dosedly do drážek nad otvory nasunutí 
      v závěsném kování a následně pevně dotáhněte. Stejný postup použijte i pro pravou
      bočnici.
7.   Přisuňte předmontované čelo z LDTD a na šrouby M6 x 25 mm nasaďte levou 
      bočnici stejným způsobem jako při nasazování do zad, ale šrouby zatím nedotahujte.
      Stejný postup zvolte při nasazovaní pravé bočnice.
8.   Nyní nasaďte do základen kování Varifix (”zlaté”) v čalouněných zádech a předním čele 
      z LDTD středový nosník do zvolené výšky uložení. Nyní můžete pevně dotáhnout šrouby
      M6 x 25 mm v závěsném kování. Potom upravte stavitelné šrouby podpěrných noh tak, 
      aby byl nosník podepřen k podlaze.
9.   Pokud jsou součástí dodávky úložné prostory, vložte tyto mezi nosník a bočnice 
      ( 1x vlevo a 1x vpravo ) .
10. Nyní do základen stavitelného kovaní Varifix (”zlaté”) v bočnicích nasaďte 
      do příslušné polohy patky ( 3x vlevo a 3x vpravo ) a to základnou vzhůru.  

Tímto je montáž výrobku dokončena a postel je připravena pro uložení roštů a matrací. 
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MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ A OŠETŘOVÁNÍ ČALOUNĚNÉHO VÝROBKU 

 
 
Materiálové složení čalouněných výrobků:    
 
Veškeré čalouněné výrobky z produkce dodavatele jsou tvořeny nosnou kostrou vyrobenou kombinací dílů z velkoplošných 
desek na bázi dřeva a dílů ze smrkového a bukového (resp. dubového) rostlého dřeva. Spojení jednotlivých dílů do nosné 
kostry je provedeno v převážné části pomocí vrutů se současným lepením příslušného spoje a za pomoci spojovacích kolíků 
nebo lamel. Použité materiály na kostře splňují, podle druhu, příslušné hygienické a emisní normy, což je doložitelné 
odpovídajícími dokumenty u výrobce. Jako nosné pružící prvky pro pohovky a sedací soupravy jsou používány kvalitní ocelové 
pružinové vlnovce, u postelí a pohovek, pokud jsou součásti výrobku, tvoří jádro pružinová kostra z téhož materiálu. Vlastní 
opěrné a sedadlové (resp. lehací) jádro čalouněného nábytku je v převážné míře tvořeno PUR pěnami s odpovídajícími 
vlastnostmi jak co do objemové hmotnosti, tak i tvarové paměti podle typu výrobků resp. dle přání zákazníka u individuálních 
zakázek. Dále jsou dle typu výrobku používány PE rouna, netkané textilie, popruhy a další nutný např. spojovací materiál. 
Vlastnosti používaných PUR pěn jsou opět doložitelné příslušnými prohlášeními a případně atesty vyplývajícími z platných 
zákonů ČR. Poslední velkou skupinou používaných materiálů na výrobcích jsou potahové materiály, jejichž složení uvádíme 
většinou umístěním na výrobku v místech, kde nenarušují pohledovou část výrobku (většinou na vnitřních nebo zadních 
plochách ). Pro balení jsou používány v zásadě PE fólie jak hladké, tak i bublinkové dle druhu výrobku a vlnité lepenky.  
 
 
Ošetřování a užívání čalouněných výrobků: 
 
 
❑ čalouněný nábytek je určen k používání do suchých obytných místností, nikoliv do exteriéru 
 
❑  nábytek potažený látkou eventuálně. jiným potahovým materiálem vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění z důvodu 

výrazného prodloužení životnosti 
 
❑ na potahový materiál působí nepříznivě vysoká prašnost, je vhodné jej pravidelně vysávat 
 
❑ pro tkaninu je nepříznivé působení drsných či ostrých předmětů jako např. drápků domácích zvířat, zipů kalhot atd. 
 
❑ přímé sluneční světlo škodí barvám i textilním vláknům, proto se doporučuje nevystavovat výrobky přímému slunečnímu 

světlu 
 

❑ za výrobek vystavený těmto vlivům nemůže dodavatel převzít odpovědnost 
 
❑ pro čištění čalouněných výrobků obecně používejte běžné prostředky, které vytvářejí tzv. suchou pěnu. Údaje o potahovém 

materiálu umístěné na výrobku se týkají pouze potahového materiálu samostatně. 
 
❑ pro čištění používejte měkkou houbu, výrobek se nesmí v žádném případě namáčet. 
 
❑ skvrny vzniklé politím je nutné ihned odstranit 
 
❑ skvrny odsáváme přikládáním čistých nebarevných hadříků či papírových utěrek, nikdy skvrny netřeme 
 
❑ pro čištění nepoužívejte benzínový čistič, naopak chemické čištění není na závadu 
 
❑ pokud čalouněný výrobek obsahuje pohledové prvky z masívu dokončeného lakováním nebo dílce na bázi laminovaných  

desek, používejte pro ošetření  leštidla běžně dostupné v prodeji. Dbejte na to, aby tato leštidla nepřišla do kontaktu 
s potahovým materiálem. 

 
❑ Pokud je součástí čalouněného výrobku sedadlový nebo opěrný polštář s náplní z PUR, latexové, kombinované drti, PE 

rouna nebo jiné vzdušné výplně, není závadou částečné propadnutí těchto polštářů při déletrvajícím sezení. Takovéto 
polštáře stačí po použití pouze načechrat, jako například polštáře užívané pro spaní. 

 
❑ Pokud je proveden výrobek například u sedáků a opěradel pohovek nebo u sedacích a opěrných ploch čalouněných 

souprav tzv. „volným čalouněním“ což znamená, že tyto plochy nejsou hloubkově prošity (vtažny), není závadou vytažení 
potahové látky po dlouhodobějším užívání, které se projevuje zvlněním povrchu. Tuto vlastnost použité technologie není 
technicky možné eliminovat. Po užití výrobku stačí dlaněmi pohybem do stran plochu zpět opticky vyrovnat. 

 
❑ U výrobků, které jsou vybaveny úložnými korpusy, dřevěnými čí kovovými nohami  je standardně uvažováno s užíváním na 

podlahy kryté koberci. Pokud budete užívat výrobek na podlahách například krytých běžnými tzv. plovoucími povrchy, PVC 
povrchy což jsou například tzv. lina a jiných hladkých površích, je nutné opatřit výrobek na dotyku s těmito povrchy 
například samolepícími filcovými podložkami.


	uni MN - postele Demont kombinované s LDTD - typ A01 - CZ
	Stránka 1
	Stránka 2

	Návod na ošetřování a čištění - CZ - do výrobků

