
   
  

PL>Czyszczenie nalezy wykonać wyłacznie za pomocą sciereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
        Nie stosować środków czyszcących do szorowania.

CZ> Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku.
         Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice

D >Bitte nur mil einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheueroden Putzmittel verweoden.

F >Le nettoyage se fait uniquement á l'aide ďun torchon ou ďune serviette légěrement mouillée.

HU>A tisztítás kizárólag trölőruha vary enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhetéő.
          Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.

I >Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.

NL>Reinig alleeo met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geeo schureode poetsmiddelen.

SK>Čistení je nutné vykonávat' výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom.
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GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
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PL> INSTRUKCJA MONTAŻU 

CZ>NÁVOD K MONTÁŽI
D >MONTAGEANLEITUNG 

GB>ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

F >MODEL D'EMPLOI 

HU>SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

I >ISTRUZIONE DI MONTAGGIO 

NL>HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE 

SK>NÁVOD K MONTÁŽI
DK>BRUGSANVISNING

 Uwaga / Upozorniní / Achtung / Attention / Caution / Figyelem 

Attenzione / Opgele / Atentie / Upozornenie / Advarsel

Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice.

DK> Rengør kun med en støvtørrer eller en fugtig klud,

brug ikke slibende rengøringsmidler.



 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 

High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;

Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly . Never attach or hang items to any part 

of the bunk bed that are not designed to be used with the bed , for example , but not limited to ropes , strings , cords , hooks , belts and bags;

Children can become trapped between the bed and the wall , a roof pitch , the ceiling , adjoining pieces of furniture ( e.g cupboards) and the 

like . To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be 

more than 230 mm;

Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing;

Always follow the manufacturer's instructions;

The recommended height of the mattress(es) 12 cm;

Ventilation of the room is necessary in order to keep humidity low and prevent mould in and around the bed;

All bunk beds and high beds should be assembled as in instructions;

All bunk beds and high beds should include assembly instructions (a list of the parts supplied and details of any tools required to assemble the 

bed);

Attention : Please check regularly that all assembly fastenings are properly tightened 

Number of European Standard : EN 747-1:2012+A1:2015 (E) 

There is a possibility of yellowing of the coating of white coloured beds.

Wood is a natural product, whose natural grain, texture and colour are subject to fluctuations associated with growth, location and climate. 
Moreover, hue of the wood surface varies over time as a result of light and heat.

This natural process of aging is subject to greater or lesser extent on all types of wood. Wood is not resistant to light. Sunlight as well as 
diffused light inside the room contribute the most to colour change. The degree of changes to the shade depends not only on the passing of 
time, but also on placement of the furniture.
Invisible elements such as slats, frame supporting the slats, bottoms of drawers, etc. are not painted as the rest of the bed.
All bolts and screws are to be screwed gently and slowly to avoid damaging the panels by cracks. Do not screw fittings close to the edges.
ATTENTION!
After assembling, please wipe the bed with a damp cloth. The product might give off a strong scent of paint after assembling, usually up to
72hours.

BRUGSANVISNING 

Højsenge og den øverste seng i køjesengen, er ikke egnet til børn under 6år, på grund af risiko for skade ved fald.
Køjesenge og højsenge kan udgøre en alvorlig risiko for kvæstelse, hvis de ikke bruges korrekt. Fastgør eller hæng aldrig genstande på nogen 

del af sengen, der ikke er designet til at blive brugt sammen med sengen - for eksempel, tovværk, snore, kroge, bælter og tasker.

Børn kan blive fanget mellem sengen og væggen, en loftet, skråvægge, tilstødende møbler (fx skabe) og lignende. For at undgå risiko for 

alvorlig personskade, må afstanden mellem den øverste sikkerhedsbarriere og den tilstødende struktur ikke overstige 75 mm eller være mere 

end 230 mm 

Brug ikke køjeseng/højseng, hvis nogen elementer er defekte eller mangler; Følg altid producentens anvisninger;

Den anbefalede højde på madrassen(r) 12 cm; Ventilation af rummet er nødvendig for at holde fugtigheden lav og forhindre skimmel i og 

omkring sengen. Alle køjesenge og højsenge skal samles som i instruktionerne.

Alle køjesenge og højsenge skal indeholde monteringsvejledning (en liste over de leverede dele og detaljer om værktøj, der kræves for at samle 

sengen):

OBS: Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og monteringselementer er strammet ordentligt.
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(DK) KÆRE KUNDE.  SKAL DER VÆRE EN PLEC DER MANGLER ELLER BESKADIGET, VENLIGST 
MÆRKER DETTE STYKKE KLAR PÅ DE MONTEREDE MONTERINGSVEJLEDNINGER OG 
RETUNERE DEM TILBAGE.

3 s t k 2 s t k

2 s t k 5 s t k

Karta serwisowa /Servisní list / Service Karte / Service card / Carte de service 

Szervizkártya / Scheda di servizio / Service kaart /Servisný list / Servicekort.

2 s t k

(FR) CHER CLIENT, SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE, MARQUER ÇA BIEN (EN) DEAR CUSTOMER, SHOULD THERE BE ANY PLECE MISSING OR DAMAGED, KINDLY MARK
SUR LE MODE D'EMPLOI EST L'ENVOYER AVEC LE PROCÈS-VERBAL DE LA RÉCLAMATION. THIS PIECE CLEARLY ON THE ATTACHED ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND RETURN THEM TO US.

(DE) SEHR GEEHRTER KUNDE, SOLLTE EIN TEIL FEHLEN ODER BESCHADIGT SEIN,
KREUZEN SIE DIES BITTE DEUTLICH AUF DER MONTAGEANLEITUNG AN UND
SCHIKEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG MIT EIN.

 Den Europæiske standard : EN747-1:2012+A1:2015(E) 

Der er risiko for gulfarvning i belægningen af hvidfarvede senge. 
Træ er et naturprodukt, hvis naturlige korn, tekstur og farve, udsættes for udsving i forbindelse med vækst, placering og klima. Desuden varierer af træoverfladen over tid 
som et resultat af lys og varme.
Denne naturlige ældningsproces er i større eller mindre grad underlagt alle typer træ. Træ er ikke modstandsdygtigt over for lys. Sollys såvel som diffust lys inde i 
rummet bidrager mest til farveændring. 
Graden af ændringer i skyggen afhænger ikke kun af tidens gang, men ogsa af placeringen af møblerne. 

Usynlige elementer sa som lameller, ramme, der understøtter lamellerne, skuffebundene osv. Er ikke malet som resten af sengen.
Alle bolte og skruer skal skrues forsigtigt og langsomt for at undga at beskadige panelerne ved revner. Skru ikke beslag tæt pa kanterne

ADVARSEL!
Efter montering skal du tørre sengen af med en fugtig klud. Produktet afgiver muligvis en stærk duft af maling efter samling, normalt op til 72 timer.

AKCESORIA/PŘÍSLUŠENSTVÍ/ZUBEHÖR/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/TARTOZÉKOK/ACCESSORI
/ACCESSOIRES/OPREMA/TILBEHØR.
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Forbind element nummer 6 og 7 med element 3,4 med stik (skrue A) for at 
samle den nedre del af sengen.

1. Der er brug for to personer til at tage og samle møblerne.
2. Nyttige værktøjer under montering: hammer, skruetrækker, unbrakonøgle 

3. Forbered passende plads til let at samle møblerne 

4. Samling af elementer skal foregå på papkasser eller andre bløde genstande,
så de ikke ødelægger genstande.
5. Ved udfoldning af elementer kan du rengøre dem med en fugtig klud OBS! (kun vand)
6. Elementer fra en pakke skal deles op for ikke at blande dem med elementer fra andre pakker 

7. Inden montering skal du kontrollere antallet af elementer med instruktionerne
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Forbind element nummer 1 og 2 med elementerne 3,3,4,5,5,4 med 
konnektorer (skrue A) for at samle den øverste del af sengen.

Monter stigen med A1-skruen.
Trappens trin (nummer 9) skal 
forbindes med sidestiger nummer 8,8 

. Gentages 5 gange!!
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Monter den samlede stige vinkelret på sengen og skru den på indersiden med 4 cm guldskruer med P2-symbole. Monter 

rammen under madrassen på sæderammen med P1-skruer, og gentages x22
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