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INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA FIDENZA

Do montażu łóżka potrzebne są: wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżykowy, klucz 
imbusowy 8 mm, młotek, dwie dorosłe osoby. 

Rama łóżka:
Szczyt niski ( 1 ) –1 szt 
Szczyt wysoki ( 2 ) - 1 szt
Bocznica ( 3 ) - 2 szt

Podstawa łóżka:
Listwa środkowa ( 4 ) - 1 szt 
Noga środkowa ( 5 ) - 1 szt 
Belka konstrukcyjna z nogami ( 6 ) - 2 szt 

Elementy mocowania:

Uwaga:
Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec 
zmianie.  W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z 
dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!

Mimośród maxifix 8 szt A

Mufa maxifix 8 szt B

Trzpień maxifix 8 szt C

Okucie płaskie 2 szt D

Okucie „L” 2 szt E

Okucie „UT” 4 szt F

Kołek stabilizujący 8 szt G

Wkręt 4 x 15 14 szt H   

Wkręt Spax  5 x 25 24 szt I  

 

 

   

 

 

 

 

   

   



Instalacja elementów mocowania

1. Mufy maxifix (B) wkręć z do otworów na obu 
końcach bocznic łóżka (3) za pomocą klucza 
imbusowego 8 mm 
Kołek stabilizujący (G) umieść w środkowym otworze 
na obu końcach bocznic (3) i dobij młotkiem do 
oporu.

2. Okucie płaskie (D) przykręć do bocznic (3) za 
pomocą wkrętów 4x15 (H) według zaznaczonych 
otworów.

3. Okucia „UT” (F) przykręć za pomocą wkrętów 
Spax 5x25 (I) do bocznic (3) według zaznaczonych 
otworów. 

4. Trzpienie maxifix (C) wkręć do muf maxifix (B) 
zgodnymi z ruchem wskazówek zegara.

 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z 
dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!



5. Mimośrody maxifix (A) umieść w  okrągłych 
otworach w szczytach (1, 2) tak, aby strzałki 
wytłoczone na elementach A skierowane były w 
stronę krawędzi, w której nawiercone są  otwory 
poziome.

Montaż ramy łóżka

6. Złóż bocznice i szczyty łóżka (1 ,2, 3), tak aby 
trzpienie (C) i kołki stabilizujące (G) weszły do 
otworów poziomych. Dociśnij mocno, aby elementy 
łóżka całkowicie się zeszły.

7. Mimośrody maxifix (A) przekręć zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara do oporu za pomocą śrubokręta 
krzyżakowego.

 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z 
dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!



 Mocowanie podstawy łóżka

8. Ramę łóżka postaw na belkach konstrukcyjnych 
(6) tak, aby ich końce osadzone były w okuciach 
„UT” (F).

9. Przykręć belkę konstrukcyjną (6) za pomocą 
wkrętów Spax 5x24 (G) według zaznaczonych 
otworów.

10. Do listwy środkowej (4) przykręć za pomocą  
wkrętów 4x15 (H) okucie „L” (E) na obu jej końcach.

11. Do listwy środkowej (4) zamontuj nogę środkową 
(5) według nawierconego otworu. Następnie załóż 
okuciami „L” (E) na okuciach płaskich (D). 
Do tak złożonego łóżka można włożyć stelaż
 i materac. 

 Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z 
dala od dzieci! Ciężkie elementy nie należy podnosić samemu!


