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SECTION D-D

"L" montagezijde onderzijde van
de montageplaat
naar boven

C
verdraai de stelvoetjes
tot de  tafel naar wens
staat.

G

positie van de 
plaat

hart
blad

H

DETAIL H
SCALE 1 : 5

II

SECTION I-I

J

koppelplaat, bovenzijde
open

Meegeleverde 
bouten aandraaien

het sjabloon
kunt u nu
verwijderen

Hierna kunt u de tafel
omdraaien. Let hierbij
op dat tegelijkertijd
op alle 4 de poten
wordt neergezet

1.Bepalen van hart van de onderzijde van uw blad

Draai uw blad met de onderzijde naar boven en 
bepaal het hart van het blad

2.Plaatsen	van	het	sjabloon

Plaats het grote sjabloon deel met het rond gat in 
het hard van de tafel en schroef het vast, let hierbij 
op dat "TOP" naar boven (van het grote plaatdeel) 
gericht staat. Zet nu de andere 2 delen in het het 
sjabloon en schroef ook deze vast met de 
bijgeleverde parkers. 

3.Plaatsen van de eerste lange tafelpoot

Plaats één van de  poten in de uitsparing van het 
sjabloon en zet de poot daarna goed vast 
(schroeven hiervoor zijn niet bijgeleverd)

4. Montage van de koppelplaat

Monteer de bijgeleverde montageplaat aan de  
poot. Let hierbij op dat de open zijde naar boven 
staat. Draai de M10 bouten hand vast

5.montage van de andere poten

Zet nu de andere poten vast door ze te plaatsen in
het sjabloon en ze daarna handvast te draaien aan
de koppelplaat. Daarna kunt u de poot vastzetten 
aan uw blad.
Wanneer  de poten geplaatst zijn draait u alle
bouten goed vast.
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