
NÁVOD
sestavení masivní chalupářské postele

1. krok
Čela budou směřovat značkou
dovnitř postele, bočnice budou
směřovat dovnitř postele podélnou
lištou na rošt.
Doporučujeme začít zadním
čelem. Postupně spojíme obě
bočnice se zadním i předním
čelem a vytvoříme tak hotový rám
postele.
Úroveň bočnice: viz obrázek č. 2

Pomocí dlouhých vrutů spojíme čela s
bočnicemi. 

Obdržené součásti:
(1) 1 ks zadní čelo (vyšší), (2) 1 ks přední čelo (nižší), (3) 2 ks bočnice, (4) 1 ks středový nosník* roštu,
(5) latě na rošt, spojovací materiál: (6) vruty, (7) 2 ks spojky středového nosníku

Budete potřebovat:
Akušroubovák
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Obr. 1: Zadní čelo se značkou

Středový nosník je dodáván u postelí se šířkou ložné plochy od 160 cm.*

Doporučujeme postel montovat s pomocníkem,
který pomůže s manipulací těžkých čel a přidrží součásti při montáži v rovině.



Obr. 2: Úroveň bočnice Obr. 3: Spojení čela s bočnicí pomocí vrutů Obr. 4: Hotový rám postele

3. krok
Na značky na čelech přišroubujeme
spojky.
Středový nosník umístíme do středu
postele tak, aby jeho horní hrana byla v
úrovni horní hrany prvního hranolu v
čele.
Spojku přišroubujeme ke středovému
nosníku.

Umístění středového nosníku a jeho
upevnění spojkami středového nosníku

Použije se pouze u postelí se šířkou od 160 cm.

2. krok
Pomocí metru změříme a porovnáme
úhlopříčky uvnitř rámu postele.
Liší-li se naměřené hodnoty, mírně
posuneme např. přední čelo do strany.
Snažíme se tak docílit stejných hodnot u
obou úhlopříček.

Orientační kontrola vyrovnání postele

Obr. 5: Měření úhlopříčky

Obr. 6: Připevnění spojky na značku na čele

Obr. 7: Umístění středového nosníku Obr. 8: Přišroubování spojky k nosníku
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Rovnoměrně rozložíme jednotlivé kusy
laťového roštu. Kusy pokládáme nahoru
stranou se sraženými hranami.
Upevníme menšími vruty k podélné
liště na rošt (a ke středovému nosníku u
postelí se šířkou od 160 cm).

Rozložení a upevnění laťového roštu
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4. krok

Obr. 9: Přišroubování roštu k liště

Obr. 10: Rám postele se středovým nosníkem Obr. 10: Kompletní postel s laťovým roštem

Hotovo. Postel je připravená na položení matrace. 
Děkujeme, že jste si nechali vyrobit postel právě od nás.

Přejeme, ať se na spaní v ní těšíte každý den.



V případě nejasností či komplikací nás kontaktujte:

725 120 249 

info@houwood.cz

www.houwood.cz                  facebook.com/houwood.cz              instagram.com/houwood.cz

725 120 246 

A pokud se chcete podělit o výsledek Vaší montáže,
pošlete nám foto nebo nás označte u Vašeho příspěvku.
Moc rádi se podíváme!

https://m.me/houzvaCZ
https://wa.me/420725120246
tel:+420725120249
tel:+420725120249
mailto:objednavky@houzva.cz
https://www.houzva.cz/
https://www.facebook.com/houzvaCZ
https://instagram.com/houzva.cz

