
Postel si můžete zvolit v pravé nebo levé variantě.

Rozměr: šířka 207,2cm

               výška  90,5cm

               hloubka  100 ( 190 )cm

Prostor pro matraci ve složeném stavu:    200 x 90cm

Prostor pro matrace v rozloženém stavu:  200 x 180cm

Možno použít 2ks matrace 200 x 90 na sobě nebo 1ks matrace 

200 x 90cm a dělenou matraci 2 x 45 x 200cm, která slouží ve složeném stavu jako opěrák.

Doporučená tloušťka matrací je 15cm. 

Zásuvky jsou uloženy na kuličkových plnovýsuvech 80cm.

Všechny hrany jsou olepeny odolnou 2mm ABS hranou.

Součástí dodávky jsou rozkládací rošty.

Matrace nejsou součástí dodávky.

ROZKLÁDACÍ  POSTEL  FLEXI 
Je chytrým řešením pro spaní v malém prostoru.

Přes den pohovka, v noci kvalitní dvojlůžko. 

  MONTÁŽNÍ NÁVOD

FLEXI A

FLEXI B

Pro montáž postele jsou potřeba 2 lidé.
Potřebné nářadí:

         -křížový šroubovák

      -gumová palička

      -svinovací metr

      -imbusový klíč č.4



MONTÁŽNÍ  NÁVOD  NA  
ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

MONTÁŽ  KORPUSU  POSTELE

FLEXI  A FLEXI  B

1) SPOJENÍ ZÁDOVÝCH DESEK S BOKY POSTELE

Záda položíme zadní stranou na zem a přichystáme si zádové díly. Zádové díly spojíme se zády pomocí kolíků ( G ), které vsuneme do předvrtaných 

otvorů. Pozor, spodní zádový díl musí mít síť otvorů pro přichycení roštu orientovánu směrem dolů !!!

Korpus opatrně postavíme a spoje zajistíme pomocí spojovacích šroubů ( A ).

!!!

FLEXI  A FLEXI  B

2) UCHYCENÍ ROŠTU DO KORPUSU POSTELE

Do připravených hmoždinek v bocích korpusu přišroubujeme pomocí šroubů ( E )  úhelníky s velkými otvory ( D ).

Rošt položíme stranou s ocelovým profilem na zem. Do připravených otvorů v levé i pravé části roštu 

přišroubujeme malé úhelníky ( B ) pomocí vrutů ( C ).

Rošt otočíme stranou s ocelovým profilem nahoru, vsuneme jej do korpusu postele.

Rošt přišroubujeme k zádovému dílu pomocí vrutů ( G ) - v zádovém dílu jsou předznačeny otvory pro uchycení 

vrutů. 

Nyní spojíme rošt s boky postele. Ocelový profil přišroubujeme pomocí šroubů a matic ( F ) 

k úhelníku ( B ). Toto provedeme na obou stranách postele.

A spojovací šroub - 6ks

B úhelník malý- 2ks

C vrut 4 x 16 - 4ks

D úhelník velký- 2ks

E šroub M6 x 10 - 4ks

F šroub M4 s maticí - 4ks

G vrut 4 x 40 - 13ks

Potřebné kování:

G kolík 8mm - 16ks



MONTÁŽNÍ  NÁVOD  NA  
ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

MONTÁŽ  VÝSUVNÉHO BOXU

Potřebné kování:

H excentr s táhlem - 4ks K vrut 4 x 20 - 8ksI konfirmat - 8ks J úhelník - 2ks

1) MONTÁŽ KORPUSU BOXU

Do připravených hmoždinek v bocích korpusu našroubujeme táhla ( H1 ), do otvorů v zádech vložíme excentry ( 

H2 ) tak, aby šipka směrovala kolmo na připojovaný bok !!!  

Záda vsadíme do bočnice a utáhneme excentry.

MONTÁŽ BOKŮ

MONTÁŽ PŘÍČKY

Do zad vsadíme příčku 

a přišroubujeme pomocí 

konfirmátů ( I ).

MONTÁŽ ROZPĚR

Boky a příčku zpevníme pomocí 

rozpěr.

Rozpěry přišroubujeme konfirmáty 

( I ) k bokům 

a příčce.

MONTÁŽ ČELA

Do naznačených otvorů v bocích korpusu přišroubujeme pomocí vrutů ( K ) úhelníky ( J ).

Na připravené kolíky nasuňte čelo a pomocí vrutů ( K ) je přišroubujte k úhelníku ( J ).



MONTÁŽNÍ  NÁVOD  NA  
ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

2) MONTÁŽ ROŠTU NA VÝSUVNÝ BOX

MONTÁŽ ROŠTU

Přední stranu roštu přišroubujeme k čelu vruty ( L ) do naznačených otvorů.

V zadní části srovnáme rošt tak, aby mezi roštem a bokem boxu byla vzdálenost 47mm.

Rošt v této poloze přišroubujeme k zádům boxu vruty ( M ). Rošt ještě spojíme s boky korpusu pomocí 

spojovacího pásku ( N ). Pozor, do roštu patří malé vruty  ( O ), do boku boxu velké vruty ( L ).

Potřebné kování:

L vrut 4 x 40 - 14ks O vrut 4 x 20 - 2ksN spoj. pásek - 2ksM vrut 4 x 50 - 2ks

47

L

O

M

L

Potřebné kování:

P excentr s táhlem - 16ks

3) MONTÁŽ ZÁSUVEK

MONTÁŽ BOČNIC

Boky připevníme k zádům pomocí 

táhel a excentrů ( P ).

MONTÁŽ ČELA

Čelo připevníme k bokům pomocí 

táhel a excentrů ( P ).

MONTÁŽ DNA

Záda vsuneme do připravených drážek

USAZENÍ ZÁSUVEK

Zásuvky vsadíme do výsuvného boxu.

Pozor, levá zásuvka má větší přesah čela vlevo,

Pravá zásuvka má větší přesah čela vpravo !!! 

Zásuvku nasazujeme ve dvou lidech, každý si hlídá svoji stranu a navádí 

lištu na zásuvce do protikusu v boxu.



MONTÁŽNÍ  NÁVOD  NA  
ROZKLÁDACÍ POSTEL FLEXI

SESAZENÍ KORPUSU A BOXU

Korpus postele vepředu mírně pozvedeme a box vsuneme do korpusu.

FIRMA  MONARC  UZAVŘELA  SMLOUVU  O  SDRUŽENÉM  PLN ĚNÍ  SE  SPOLEČNOSTÍ  EKO-KOM a.s.  POD  KLIENTSKÝM  
ČÍSLEM  EK – F00110030  A  PLNÍ  SVÉ  POVINNOSTI  ZA JISTIT  ZPĚTNÝ  ODBĚR  A  VYUŽITÍ  ODPADU  Z OBAL Ů.

Děkujeme za projevenou p řízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.

Box vysouvejte rovnoměrně úchopem za střední část čela boxu.

Při úchopu mimo střed může docházet ke křížení roštů a box nepůjde 

vysunout !!!

Nosnost zásuvek je 30kg.

Nepřetěžujte zásuvky, mohlo by dojít k jejich poškození

max 
100kg

Maximální povolené zatížení roštu při 

složené posteli je 100kg

na složený rošt.

max 
100kg

max 
100kg

Maximální povolené zatížení roštů při 

rozložené posteli je 100kg

na každý rošt.

Postel může být používána pouze k účelu, ke kterému je určena.

Za škody vzniklé nesprávným používáním naneseme žádnou zodpovědnost.

MONARC  NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrnská 458 , 569 44  
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142 , fax: 461326 371
www.monarc.cz

Pro správnou funkčnost postele je nutné, aby stála v 

rovině !!!

Otáčením imbusového klíče nastavte stavěcí nožky v 

nohách postele tak, aby se postel vyrovnala.


