
Grattis! Nu får du snart mer plats hemma  
med hjälp av Sesam Lyx sängstativ.  
- fäll undan sängen när den inte behövs 
 

1. Packa upp alla delar 
Ställ sängen mot väggen som den ska 
stå i upprest läge: liggande på långsi-
dan eller stående på kortsidan. 
Sängbotten utåt. Placera T-benen under 
sängens golvsida. 

2. T-benen skruvas fast  
Tryck T-benens vinkelbeslag tätt mot  
sängbottnens kant och skruva fast de  
fyra skruvar som går att komma åt i  
detta läge.  
 
3. Fotbenen skruvas fast 
Placera fotbenen i sängens övre hörn. 
Skruva i de fem skruvarna ordentligt. 

 

4. Vik ut fotbenen och fäll ned sängen 
Skruva fast den femte skruven på de två T-benens vinkelbeslag. 
Lägg på bäddmadrass och sängkläder. 

5. Spännrem för bäddmadrass och sängkläder 
Fäll upp sängen. Skruva fast remmen med spännbucklan i sän-
gens undersida (använd öljetthålet). Fäst ganska högt upp för 
att bäddmadrassen ska hållas uppe. Spänn ihop med den 
andra remmen. 

Fäll ned sängen, dra åt  
spännremmen så att det blir 
lagom längd på den andra  
remmen för att fästa den och fäll 
sedan upp igen. Skruva fast den 
andra änden i sängens undersida.

6. Säkerhetsremmar för barnsäkert montage 
Sängen står kvar i upprest läge av sin egen tyngd, men kan 
locka till klätterlekar. För att förhindra olyckor medföljer två 
säkerhetsremmar att skruva fast i sängens träram eller ribbor. 
Börja med att fästa krokarna i väggen så att remmarna lätt kan 
hakas av och på. Nästan samma höjd som spännremmen bru-
kar vara bra. När krokarna monterats – kroka på säkerhetsrem-
men och prova hur långt in på sängens 
undersida remmen ska monteras fast. Tänk 
på att den behöver vara litet slak för att 
kunna krokas av enkelt. Skruva fast rem-
marna i sängen. 
 

Skriv gärna ett omdöme på vår facebooksida! Och skicka gärna 
bilder på din montering till robban@compact-living.com. För att läsa 
vad compact-iving.com gör förutom Sesam Lyx - vänd på bladet.

    

Johan Enbergsväg 2, 171 61 Solna robban@compact-living.com0709-82 01 810709-82 01 81

Så monterar du den på din sängSESAM LYX

compact-living.com

BrA Att Att vEtA inför fotBEnEnS MontEring 

Det går bra att montera fotbenen åt båda hållen  
- antingen så de fälls in längsmed kortsidan som 
på bilderna av färdigmonterade sängar eller åt 
andra hållet, längsmed långsidan. 

En del sängar från Ikea har en platta i hörnet. 
Den behöver kapas innan fotbenen monteras. 
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DU BOR STÖRRE ÄN DU TROR

@compactlivinginsweden
compact-living.com i Stockholm

HEMinrEDning oCH CoMPACt-Living

oM Mig oCH CoMPACt-Living.CoM

F Ö l J  O S S  p å :

JAg HAr konStruErAt oCH utvECkLAt LöSningAr för trångBoDDA i snart 20 år. Som svetsare, sedan 35 år, har det alltid fallit 
sig naturligt att arbeta med metall, och det var så det började, med en innovativ takhängd loftsäng i metall 1998. Något år se-
nare startade jag Compact-Living.com och har sedan dess handbyggt loft, loftsängar och annan inredning som skapar rymd 
och yta hos folk i hela Sverige. Eftersom mina loft och loftsängar är individuellt anpassade brukar jag säga att ingenting är 
omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. 

Mina konstruktioner bygger på gediget hantverk och innovativa lösningar oavsett förutsättningar. Alla projekt planeras på 
plats och i samråd med mina kunder. Allt jag gör konstrueras för hand i verkstaden i Solna.

Jag är övertygad om att alla bor större än de tror, det handlar bara om att lyfta blicken en aning. Har du en idé eller  

behöver mer yta hemma så tveka inte att höra av dig. Jag kan förverkliga de mest ambitiösa drömmar.
Följ gärna mig på Facebook eller Instagram för inspiration och nyheter. Kika även in compact-living.com för priser och 

allmän information.

compact-living.com
Johan Enbergsväg 2, 171 61 Solna robban@compact-living.com

MEr från CoMPACt-Living.CoM

Robert Svedberg
Grundare av  

compact-living.com
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