
PL. 
UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, 
aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
Śruby do mocowania nie są dołączone do zestawu i trzeba je dokupić 
w zależności od typu ściany.Jeśli nie masz pewności co do 
budowy swojej ściany, skontaktuj się w kwestii montażu ze specjalistą.
Producent produktu nie ponosi odpowiedzialności za zły montaż do ścianProducent produktu nie ponosi odpowiedzialności za zły montaż do ściany.

EN. 
WARNING! To prevent this furniture from tipping over, 
fix it to the wall permanently.Please be aware that for safety reasons 
the bed needs to be mounted to a wall. Fixings for this will not be
included as you need ones specific for your type of wall.If you are 
unsure as to the construction of the wall, please consult a specialist 
regarding installation.The manufacturer is not responsible regarding installation.The manufacturer is not responsible 
for a bad installation to the wall.



PL wymiary elementów
EN the dimensions of the elements
DE Abmessungen der Elemente
CZ rozměry prvků
SK rozmery prvkov
RU размеры элементов
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