
Технічні характеристики ліжок HAPPY 
 

 

ПАРАМЕТРИ 
 

 

 

ГАБАРИТИ, мм 
 

 

1540*850*800 

 

1640*850*800 

 

1840*850*800 

 

1940*850*800 

 

РОЗМІР СПАЛЬНОГО МІСЦЯ, мм 
 

 
1500*800 

 
1600*800 

 
1800*800 

 
1900*800 

 

ВИКАТНА ШУХЛЯДА 
 

 
Двосекційна. 

Додаткова опція, що не входить до базової комплектації 
 
ЗАХИСТ ВІД ПАДІННЯ 

 

 
Пересувний. 

Додаткова опція, що не входить до базової комплектації 
 
МАТЕРІАЛ ОСНОВИ 

 

 
16мм трьохслойна ЛДСП класу Е-0,5, 

Декорована ламінованою плівкою 
 
МАТРАС 
 

 
Не комплектується.  

Характеристики залежать від обраного типу 

 
 

Комплектність ліжок HAPPY 
 

 
ДЕТАЛІРОВКА 

 

 
ФУРНІТУРА 

 
код 

 
НАЙМЕНУВАННЯ 

 
КІЛЬКІСТЬ 

 
код 

 
НАЙМЕНУВАННЯ 

 
КІЛЬКІСТЬ 

 
D01 Спинка 2 F01 Кріплення царги ліжка 8 

D02 Бокові царги 2 F02 Т- образна з’єднувальна пластина 2 

D03 Продовжний брус 2 F03 Підп’ятник 4 

D04 Поперечний брус 1 F04 Саморіз 4*16 12 

D05 Ламельний настил 1 F05 Саморіз 4*25 4 

 
 

Комплектність шухляди та захисту від падіння для ліжок HAPPY * 

 
 

ДЕТАЛІРОВКА 
 

 
ФУРНІТУРА 

 
код 

 
НАЙМЕНУВАННЯ 

 
КІЛЬКІСТЬ 

 
код 

 
НАЙМЕНУВАННЯ 

 
КІЛЬКІСТЬ 

 
D06 Передня стінка шухляди 1 F06 Конфірмат меблевий 12 

D07 Задня стінка шухляди 1 F07 Саморіз 4*25 8 

D08 Поперечний стінки шухляди 3 F08 Саморіз 4*16 20 

D09 Фасад шухляди 1 F09 Викатний ролік  h-35 6 

D10 Дно шухляди (ХДФ) 2 F10 S – кріплення для захисного борту 4 

D11 Захисний борт 1 F11 Ключ- шестигранник 1 

   F12 Цвях меблевий 80 

   F13 Шкант меблевий 2 

*не належить до базової комплектації  



Інструкція по збиранню ліжок HAPPY 
 

УВАГА! Для профілактики пошкоджень при транспортуванні. ліжка поставляються в 
розібраному  
та запакованому вигляді. Перед початком збірки — уважно ознайомтеся з інструкцією. 
 

1. З'єднайте бокові царги D02 з двома спинками D01, як показано на малюнку 2 та 
щільно притисніть їх з гори до низу. Слідкуйте за тим, щоб пази з обох боків 
потрапили в спеціальні отвори. 
 

2. З'єднайте продовжні бруси D03 з поперечним D04 за допомогою Т- образної 
з’єднувальної пластини F02 та саморізів F04, як показано на малюнку 3.  

 
3. Встановіть ламельний настил D05 вздовж продольних брусів, як показано на 

малюнку 4. За допомогою саморізів F05  зафіксуйте першу та останню ламелі, в 

передбачених для цього отворах, з обох боків. Слідкуйте за тим, щоб ламельний 
настил при цьому був під натягненням. 

 
4. З'єднайте між собою стінки шухляди D06, D07 та D08 за допомогою меблевих 

конфірматів F06 та ключа F11, в передбачених для цього отворах. Див. малюнок 5. 
 

5. З'єднайте між собою фасад шухляди D09 та передню стінку шухляди D06 за 
допомогою шкантів F13. Закріпіть фасад шухляди D09 на передній стінці шухляди 
D06 за допомогою саморізів F07, в передбачених для цього отворах, як показано на 
малюнку 5. Фіксацію здійснюють з внутрішнього боку шухляди. Після закінчення 
збирання шкант можна видалити. 
 

 
6. Закріпіть дно шухляди D10 цвяхами F12 по периметру та посередині. Встановіть 

роліки F09 по кутах шухляди, закріпивши їх саморізами F08. Див. малюнок 5. 
 

7. Встановіть роліки F09 з внутрішнього боку спинок D01, закріпивши їх саморізами F08, 
в передбачених для цього отворах. 

 
8. На деталі D11 встановіть кріплення F10 та зафіксуйте їх за допомогою саморізів F08, 

в передбачених для цього отворах, з обох боків, як показано на малюнку 6. 
Встановіть захисний борт на царгу ліжка в потрібному вам місці. 

 
9. Покладіть матрац  на ламелі. 

 
Ліжко готове до використання. Гарного сну вашим діточкам! 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мал. 1 Мал. 2 

  
Мал. 3 Мал. 4 

 
 

Мал. 5 Мал. 6 



Поради та правила щодо експлуатації виробу. 

 
3абороняеться використовувати меблі не за їх призначенням (як ігровий майданчик, 

сходи та інше) 
Даний виріб призначений для експлуатації в приміщеннях, де рівень вологості та 

температурний режим не відхиляються від звичайної норми (50-60%. + 15°°С відповідно). 
Надмірна вологість повітря, близькість розташування джерел тепла, спрямовані 

безпосередньо на виріб струменів повітря (наприклад від кондиціонера) та різкі перепади 
температур можуть викликати завчасне пошкодження захисних і декоративних покриттів, а 
також деформацію меблевих панелей. 

Всі поверхні (як зовнішні, так і внутрішні) спід захищати від контакту з речовинами та (їх 
випаровуванням), до складу яких входять луг, спирт. розчинники та інше. 

Догляд за меблями повинен здійснюватися тільки засобами спеціального призначення, 
відповідно до їх інструкцій. Відповідальність за пошкодження меблів миючими засобами 
лягає на їх виробника (незалежно від рекомендацій, наданих в інструкції користування 
засобом). Протирати та полірувати меблі спід м'якими ганчірками. Обов'язково уникати 
твердих. металевих щіток, губок, шкребків, жорстких пластикових приладь та абразивних 
порошків. 

Захищайте меблі від механічних пошкоджень - дії гострих предметів, металу, ударів, 
перенавантаження та подряпин. 

Не припускайте контакту з вогнем, гарячими предметами. 

 
Право на гарантійне обслуговування має cилy тільки при дотриманні наданого 

переліку вимог. 

Якщо ви маєте питання щодо вимог або наданої інформації недостатньо — звертайтеся до 
продавця. 

 
Гарантійні зобов’язання 

 
Термін гарантії на даний виріб - 24 місяці з дaти придбання. 
При виявленні покупцем виробничого дефекту, виробник зобов’язується його усунути - 

замінити деталь або механізм.  
Термін прийняття виробником питань щодо виробничих дефектів 3 дні з часу придбання 

виробу. 
 

Виробник:  
ПП «Liga’S» 

Дніпропетровська обл. пгт Солоне 
вул. Соборна, 207 

ligas.mebel@gmail.com 
 
 


