
INSTRUKCJA DO ŁÓŻKA (TAPCZANA) PODNOSZONEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tapczany o szerokościach materaca 80, 90, 100, 120 [cm]   

pakowane są w 3 paczkach: 

PACZKA nr 1 (SZCZYTY) PACZKA nr 2 (SKRZYNIA) PACZKA nr 3 (STELAŻ) 
Szczyty boczne do łóżka, 
 x 2 szt. 

Deski nośne skrzyni, 
x 2 szt. 

Listwy stelażowe (powiercone) 

Elementy płyty pilśniowej, 
x 3 szt. 

Deski podnośnikowe skrzyni z 
podnośnikami, 
x 2 szt. 

Listwy wspierające dno skrzyni 
(bez wierceń) 
x 2 sztuki 

Akcesoria: wkręty, nakrętki 
wałeczkowe, śruby M6x80, 
kluczyk imbusowy, instrukcja. 
x 1 kpl. 

Deski główne ruchomej 
szczęki, 
x 2 szt. 

- 

- Akcesoria: sprężyny, 
kątowniki, śruby M6x30, 
nakrętki„grzybek”, śruby 
zamkowe, nakrętki 
sześciokątne. 
x 1 kpl. 

- 

 

Tapczany o szerokościach materaca 140 [cm]  pakowane są w 4 paczkach  

(łączna zawartość elementów jest  identyczna jak w tabeli powyżej; elementy rozdzielone są na 4 

paczki z uwagi na ich większy ciężar). 

 

 

 



 

KARTA PAKOWANIA AKCESORIÓW* 

*łóżka mogą mieć różną ilość śrub M6x80 oraz nakrętek wałeczkowych  

(w przypadku występowania dodatkowej deski zabezpieczającej od ściany) 
 

L.p. Nazwa Zdjęcie Ilość 

ELEMENTY PAKOWANE ZE SZCZYTAMI (PACZKA nr 1): 

1. WKRĘT 4x45  12 szt. 

2. WKRĘT 3,5x20  
90x200: 90 szt. 

120x200: 100 szt. 
140x200: 100 szt. 

3. WKRĘT 4x35  35 szt. 

4. 
NAKRĘTKA 

WAŁECZKOWA  
8-12 szt.* 

5. ŚRUBA M6x80  8-12 szt.* 

6. KLUCZYK IMBUS nr.4  1 szt. 

7. INSTRUKCJA - 1 szt. 

ELEMENTY PAKOWANE ZE SKRZYNIĄ (PACZKA nr 2) 

1. KĄTOWNIK  4 szt. 

2. 
ŚRUBA ZAMKOWA 

M6x40  4 szt. 

3. 
NAKRĘTKA 

SZEŚCIOKĄTNA  4 szt. 

4. ŚRUBA M6x30  4 szt. 

5. NAKRĘTKA GRZYBEK  4 szt. 

6. SPRĘŻYNY  

 

2 szt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MONTAŻ ŁÓŻKA. 

1) montaż skrzyni, 

2) montaż ruchomej szczęki, 

3) montaż szczytów. 

 

 

 

 

 

 

SKRZYNIA:  

składająca się z: 

a) 4 desek:  

    2 długie deski nośne, 

    2 krótkie deski „podnośnikowe” z podnośnikami, 

b) 2 wąskich listew wspierających dno skrzyni,  

c) dna z 3 płyt pilśniowych.  

 

ZMONTUJ RAMĘ SKRZYNI. 

Połącz 2 długie deski nośne skrzyni z 2 krótkimi deskami podnośnikowymi za pomocą wkrętów 

4x45 w taki sposób, aby podnośniki znalazły się po zewnętrznej stronie skrzyni a drewniane klocki 

(w długich deskach nośnych) zostały wewnątrz skrzyni. 

Jeśli w jednej z desek nośnych skrzyni występuje od wewnętrznej strony „podcięcie” (frez) pod 

montaż płyty pilśniowej, to tą deskę zmontuj od widocznej części łóżka (pozostałe 2 deski 

podnośnikowe oraz druga deska nośna skrzyni będą zmontowane odrobinę wyżej – dokładnie o 

grubość płyty pilśniowej w stosunku do deski z „podcięciem”). 

 

PRZYTWIERDŹ PŁYTĘ PILŚNIOWĄ. 

Odwróć skręconą ramę skrzyni „do góry nogami”. 

Przytwierdź kawałki płyty pilśniowej do spodu ramy skrzyni za pomocą wkrętów 3,5x20. 



Odwróć ramę do pozycji normalnej. 

We wnętrzu skrzyni zamontuj 2 wąskie listwy wspierające dno skrzyni za pomocą kątowniczków i 

wkrętów 3,5x20. 

Odwróć ramę skrzyni „do góry nogami”. 

Przymocuj płyty pilśniowe do zamontowanych listew wspierających dno w miejscach łączeń płyt za 

pomocą wkrętów 3,5x20. 

Skrzynia jest skręcona. 

 

ZMONTUJ RUCHOMĄ SZCZĘKĘ. 

Przygotuj sobie 2 DESKI GŁÓWNE RUCHOMEJ SZCZĘKI (jedna z tych desek ma specjalne frezy od 

obsługi, tj. otwierania i zamykania skrzyni – ta deska będzie frontową) oraz LISTWY STELAŻOWE. 

Spośród wszystkich LISTEW STELAŻOWYCH wybierz te dwie, które mają wykonane dodatkowe 

otwory. Te listwy będą listwami ZEWNĘTRZNYMI, które posłużą do połączenia ruchomej szczęki ze 

skrzynią.  

 
 

                                          Przykręć wszystkie LISTWY STELAŻOWE do DESEK GŁÓWNYCH RUCHOMEJ     

                                          SZCZĘKI za pomocą wkrętów 4x35.  

 

Zewnętrzne listwy przykręć dodatkowo za pomocą ŚRUB M6x30 oraz nakrętek typu „grzybek”. 

 



Mamy już więc skręconą RUCHOMĄ SZCZĘKĘ. 

 

POŁĄCZ „SZCZĘKĘ” Z PODNOŚNIKAMI SKRZYNI. 

Na skrzyni przyłóż SZCZĘKĘ. 

Przy prawidłowo skręconej szczęce, otwory w górnej części podnośników skrzyni powinny 

pokrywać się z otworami w skrajnych listwach stelażowych szczęki. Połącz szczękę z podnośnikami 

za pomocą śrub zamkowych M6x40 oraz nakrętek sześciokątnych (przyda się klucz płaski nr 10). 

 

 

 

ZAŁÓŻ SPRĘŻYNY. 

W celu założenia sprężyny, należy maksymalnie otworzyć skrzynię a następnie zahaczyć i naciągnąć 

sprężynę. 

 

 

 

 



POŁĄCZ SKRZYNIĘ ZE SZCZYTAMI ŁÓŻKA GŁÓWNEGO. 

Do desek nośnych skrzyni powkładaj w odpowiednich miejscach (otwory) nakrętki wałeczkowe w 

taki sposób, by można było dokonać z zewnątrz ew. regulacji położenia nakrętki płaskim 

śrubokrętem (w nakrętce musi być widoczne „nacięcie”). 

Przyłóż szczyty łóżka i skręć ze skrzynią za pomocą śrub M6x80, ew. skoryguj położenie nakrętek 

wałeczkowych (nakrętki powinny znajdować się w pozycji Ѳ). 

 

 

 

 

 


