Montajul somierelor
Somiere simple
Inainte de a comanda o somiera metalica simpla, masurati si comunicati dimensiunile interne ale
cutiei patului. Somierele se executa cu aproximativ 10 mm mai mici in lungime si latime, pentru a
putea fi introduse usor in interiorul patului.
Pe partea interioara a patului montati pe fiecare latura cateva sipci care vor avea rolul de a sprijini
somiera.
Sipcile se prind cu holtzsuruburi dinspre interiorul spre exteriorul patului. Atentie! Holtzsuruburile nu
trebuie sa fie mai mari decat grosimea sipcilor si lateralei patului.
Inaltimea la care montati sipcile se stabileste in functie de cat de mult doriti sa ingropati salteaua.
Spre exemplu, pentru o saltea de 22 cm, va sfatuim sa montati sipcile la o adancime de 8 cm.
Pentru a asigura o rezistenta mai buna, in cazul somierelor duble, montati pe miljocul cutiei patului o
traversa care sa sustina somiera.
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Somiere metalice cu picior
Inainte de a comanda o somiera metalica simpla, masurati si comunicati dimensiunile interne ale
cutiei patului. Somierele se executa cu aproximativ 10 mm mai mici in lungime si latime, pentru a
putea fi introduse usor in interiorul patului.
Picioarele se produc la dimensiunea dorita. Inaltimea standard a picioarelor este de 250 mm. La
aceasta cota se adauga 30 mm, reprezentand inaltimea profilului somierei.
Inaltimea picioarelor se e stabileste in functie de cat de mult doriti sa ingropati salteaua.
Somierele cu latime mai mica sau egala cu 1600 mm se furnizeaza cu 4 picioare. Pentru somierele
Picioarele se monteaza pe somiere prin infiletare.
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Somiere metalice cu sistem de rabatare
Inainte de a comanda o somiera metalica simpla, masurati si comunicati dimensiunile interne ale
cutiei patului. Somierele se executa cu aproximativ 15 mm mai mici in lungime si latime, pentru a
putea fi introduse usor in interiorul patului.

Pe partea interioara a patului montati pe trei dintre cele patru laturi (la picioare si pe laterale) cateva
sipci care vor avea rolul de a sprijini somiera. Nu se moteaza sipci pe latura de la capatai. Sipcile de
pe laterale se monteaza pana in balama.
Setul de balamale (stanga, dreapta) se monteaza pe somiera deja gaurita utilizand suruburile pe care
le primiti in pachet. Asezati somiera pe sipci, cat mai aproape de capatai, reglati balamalele astfel
incat acestea sa fie paralele cu lateralele patului.
Este foarte important ca balamalele sa fie prinse de lateralele patului in toate gaurile. In caz contrar,
exista riscul sa nu functioneze in parametri normali sau sa fie indoite din cauza fortei cu care
actioneaza pistonul.
Dupa montajul balamalelor se rabateaza somiera pentru a se monta pistoanele de ridicare.
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Instrucţiuni de montaj
Somiere cu sistem de ridicare
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Suport pentru somieră
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Căpătâi

Dimensiuni interior pat = Dimensiuni saltea
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