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Spijlenbed

g es c h i kt vo o r sta n daa r d
m aat b e d b o d e m

benodigdheden
Art.nr.
K101A

Kort T-stuk

Aantal
verpakkingen

M ON TAGE

16

maat 27 mm

K116A

Hoekstuk

4

doorlopende
staander
maat 27 mm
K133A

Plastic

5

inslagdop
maat 27 mm
K161A

90° kruisstuk

6

maat 27 mm

K125A

Kniestuk

4

maat 27 mm

Buizen Ø27 mm*
Lengte:

aantal:

2000 mm
1000 mm
750 mm
500 mm
250 mm
800 mm
860 mm

2
2
4
2
4
4
3

Verder: inbusbouten, schroeven, een
inbussleutel en een ijzerzaag of slijpschijf.

1. Begin met het hoofd- en voeteneind door de Tstukken (koppeling 101) op de liggers te schuiven. Verdeel ze zodat je gelijke vakken krijgt.

L
 et op: Houd de inbusbouten aan de buitenzijde van het bed zodat ze niet in de weg zitten
voor de bedbodem.

2. Plaats vervolgens de verticale buizen in de Tstukken en koppel zo de boven- en onderligger.

5. P
 laats de lange voorgemonteerde liggers in de
hoekstukken (koppeling 116) van het hoofd- en
voeteneind.

3. Maak het hoofd- en voeteneind af door de
hoekstaanders te bevestigen. Gebruik hiervoor
de kniestukken (koppeling 125) aan de bovenzijde en de hoekstukken (koppeling 116) aan
de onderzijde.
* Indien zwaardere constructie nodig is,
adviseren wij buizen van Ø42 mm te
gebruiken. Let op dat dan ook alle koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

4. Zet aan iedere lange ligger drie 90° kruisstukken (koppeling 161). Zorg ervoor dat de kruistukken aan de linkerzijde precies tegenover
die aan de rechterzijde zitten.

6. Voor ondersteuning van de bedbodem, heb
je drie liggers. Schuif deze aan twee kanten
door de 90° kruisstukken en zet ze vast met de
inbusbouten.
7. W
 erk de open buizen af met inslagdoppen
(133), draai alle inbusbouten nog eens goed
vast en je bed is klaar. Weltrusten!

