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TA F E L

BENODIGDHEDEN
Art.nr.

Aantal
verpakkingen

K128C

3-weg kniestuk
maat 42 mm

4

K101C

Kort T-stuk
maat 42 mm

6

K131C

Ronde
voetplaat
maat 42 mm

4

KKP7

Kapbeugel
maat 42 mm

2

Buizen Ø42 mm*

Steigerhout

Lengte:
1850 mm
700 mm
650 mm

Afm. (bxh): 195x30 mm
Lengte:
aantal:
2000 mm 4
640 mm
2

aantal:
3
4
4

M O N TAG E

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

* 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.

1. Monteer de T-stukken (koppeling 101) op de
vier poten van de tafel. Houd ongeveer 10 tot
15 cm aan vanaf de voet van de buis.

5. Bevestig de drie lange buizen tussen deze
beide zijkanten. Draai alle inbusbouten goed
vast en het frame van je tafel is klaar!

2. Aan de bovenzijde van de poten monteer je
de 3-wegkniestukken (koppeling 128). Let op:
schuif ze niet helemaal over de buizen. Kijk in
één van de andere twee openingen totdat je
de buis ongeveer 5 mm ziet doorsteken. Draai
de 3-wegkniestukken nu vast met de inbusbouten.

6. Maak van hout een tafelblad. Zaag de planken
op de gewenste maat en bevestig ze aan elkaar
met een dwarsplank aan de onderzijde. Houd
als maat voor de dwarsplanken de binnenmaat
tussen de buizen aan.

3. Monteer in het midden van de twee onderste
dwarsliggers (de korte buizen) een T-stuk (koppeling 101).
4. Plaats deze dwarsliggers vervolgens samen
met de bovenste dwarsliggers tussen twee poten. Je hebt nu de twee zijkanten van je tafel.

7. Bevestig het tafelblad met kapbeugels en
schroeven aan het frame en je tafel is klaar!
8. Monteer aan de voet van de vier poten eventueel nog een ronde voetplaat. Voor extra stabiliteit of om de tafel aan de ondergrond vast te
kunnen schroeven.

