
Montage en Assemblage Muurbankje staal: 

 

Benodigdheden: 

• Steek ringsleutel (of dop met ratel)17 mm 

• Rubberen/kunststof hamer (om de plastic eindkapjes in de kokers te tikken) 

• Boormachine met klop stand 

• Steenboor 12 mm 

• Waterpas 

• Handige vrouw, vriend of buurman (voor een extra handje) 

 

 

 

Stap 1: 
 

Zet het rug gedeelte van het bankje neer en leg de zitting ervoor, de beide hoek 

beugels leg je links en rechts van het achterdeel van het bankje met de 

bevestigingslippen naar binnen wijzend. 

 

 



 

 

Stap 2: 
 

Pak nu de rvs slotbouten van m12x35 en bevestig deze in de gaten volgens 

onderstaande afbeelding: 

 

 
 

De bolle kop van de bouten zit dus aan de binnenzijde, hierna breng je 2 zwarte 

kunststof ringen aan, dan schuif je de hoekbeugel om de bouten en monteer je de 

zelfborgende moeren (zover als je ze met de hand aan kan draaien) samen met de 

sluitringen. Hier kan je op het laatste (nu nog niet) de zwarte kunststof kapjes 

overheen drukken voor de afwerking: 

 

 



 

 

Stap 3: 

Als je bovenstaande aan beide kanten gedaan hebt kan je het zitgedeelte tussen de beide 

hoekbeugels inleggen en op dezelfde manier met 2 slotbouten van binnen naar buiten 

bevestigen, vergeet weer niet om de kunststof ringen aan beide zijden tussen de 

hoekbeugels en de zitting te monteren. 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 4: 

Wanneer je alles op deze wijze gemonteerd hebt en de moeren handvast hebt aangedraaid 

kan je vervolgens alle moeren vastdraaien met sleutel (of dop met ratel) 17 mm. Als de 

moeren allemaal vastzitten kan je de kunststof eindkapjes op de moeren drukken voor een 

mooie strakke afwerking! 

 

 

Stap 5: 

Nu de Assemblage klaar is kan het bankje worden gemonteerd, het makkelijkste is om dit 

even met 2 man te doen, 1 persoon tilt het bankje op en drukt hem op de juiste hoogte 

(bovenkant zitting 45 cm) en waterpas tegen de muur. Als je alleen bent kan je het bankje 

misschien ergens opleggen en tegen de muur laten steunen. De andere persoon (indien 

aanwezig) kan nu de gaten aftekenen op de muur! Hierna kan het bankje weer worden 

weggenomen en kunnen de gaten (12 mm) geboord worden en de pluggen in de gaten 

gedrukt worden: 

 



Stap 6: 

Als alle 8 gaten geboord zijn en de pluggen in de gaten zitten dan kan het bankje weer voor 

de muur gehouden worden en de kunnen de bouten m10x60 samen met de meegeleverde 

ringen gebruikt worden om het bankje tegen de muur te schroeven: 

  

Als alle bouten zijn aangedraaid dan kunnen ook hier weer zwarte afdekkapjes op gedrukt 

worden voor de nette afwerking! 

 

Stap 7: 

Genieten met een bakje koffie van je nieuwste zitplekje! 


