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Boxsprings.
Hartelijk dank voor het kiezen van een
boxspring van Beddenplein! Wij wensen je veel
plezier met je aankoop. Vóór de ingebruikname
van de nieuwe boxspring, gelieve deze
montagehandleiding zorgvuldig door te lezen en
bij het product te bewaren.

info@beddenplein.nl

Bevestigen van hoekpoten
De boxsprings uit ons assortiment beschikken over
verschillende soorten poten. Let dus goed op het type
boxspring wat je hebt aangeschaft:
Boxspring Swiss, Rio, Turijn en Boxspring Amsterdam: Bij
deze boxsprings zijn geen voorgeboorde gaten aanwezig in de
boxen. Zo kun je zelf de gewenste afstand tot de rand bepalen.
Let op: de middenpoot is essentieel om optimaal van je
boxspring te kunnen genieten (zie afbeelding 1.2).
Boxspring Florence, Boxspring Oliva en Boxspring Paris:
Deze boxsprings beschikken over ‘zwevende poten’.
Standaard schroef je 2 ronde poten in het midden van de
box, 1 poot aan de binnenzijde op de balk (voelbaar) en 1
poot in de hoek aan de kant van de beugel. Ter
ondersteuning ontvang je twee extra ronde poten per box.
Deze kunnen gemonteerd worden op een plek naar keuze.
Bij deze boxsprings zijn geen voorgeboorde gaten aanwezig
in de boxen (zie afbeelding 1.3).
Bevestigen van hoofdbord
Hef met 2 personen het hoofdbord op. Schuif de beugels van
het hoofdbord (A) over de beugels van de boxen (B) (zie
afbeelding 2.1 - 2.3).
Standaard boxsprings:
Op de hoeken van iedere box kun je aan de onderkant de
poten eenvoudig vastschroeven. Voorgeboorde gaten zijn
niet zichtbaar, maar wel voelbaar onder het doek. Je draait
de poten er gemakkelijk in, door de poten door het doek te
steken en vast te draaien (zie afbeelding 1.1).
Matrassen
Het is belangrijk om je lichaam te laten wennen aan een nieuw
matras. Vooral je spieren hebben hier tijd voor nodig. Het duurt
gemiddeld 2 á 3 weken om te wennen aan een nieuw matras.
Tip: draai de matrassen regelmatig om. Hiermee wordt de
levensduur van jouw matrassen aanzienlijk verlengd.
Contact
Neem bij tekortkomingen, vragen of advies telefonisch
contact op met onze klantenservice: +31 (0)85 - 30 30 614
(NL) / +32 (0)78 - 48 44 48 (BE) of stuur een e-mail naar:
info@beddenplein.nl.
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Elektrische boxspring.
Hartelijk dank voor het kiezen van een elektrische
boxspring van Beddenplein! Wij wensen je veel plezier met
je aankoop. Vóór de ingebruikname van de nieuwe
boxspring, gelieve deze montagehandleiding zorgvuldig
door te lezen en bij het product te bewaren.
Inhoud
Controleer vóór het monteren van de boxspring of de
onderdelen compleet zijn. Je dient minimaal over de
volgende inhoud te beschikken:
Elektrische boxspring:
• 2 boxen, inclusief een matras.
• 2 motoren.
• 2 afstandsbedieningen.
• 12 poten.
• 1 hoofdbord. •
1 splittopper.
Elektrische boxspring Stockholm:
• 2 boxen met ingebouwde matrassen.
• 2 matrassen.
• 2 motoren.
• Matrastoppers.
• 2 afstandsbedieningen.
• 12 poten.
• 1 hoofdbord.
Stappenplan
Is de bestelling compleet? Dan kan je nu beginnen aan
het monteren van de boxspring.
Stap 1
Haal alle onderdelen voorzichtig uit het folie en karton.
Let op: gebruik geen scherpe voorwerpen ter voorkoming
van beschadigingen.
Stap 2
Plaats de box met de ligzijde naar onderen op de vloer en
bevestig de hoekpoten op de hoeken en 2 in het midden
van weerszijden van de box.
Stap 3
Maak de omlijsting los van de box.
Stap 4
Verwijder links en rechts de veiligheidskleppen van de
motor en monteer de motor aan de metaalbeugel van de
omlijsting (denk aan hoofd en voeteneinde). Nu kun je de
veiligheidskleppen weer aan de motor vastmaken.

Stap 5
Leg de omlijsting op de box, zodat je de metalen beugel
kunt vastschroeven aan de box. Neem de schroeven en
plaats deze in de daarvoor bestemde gaten (gebruik
hiervoor een schroevendraaier).
Stap 6
Aan beide boxen zit een stuk stof. Deze dient doorgeknipt
te worden voor het goed kunnen functioneren van de
motoren. Let op: indien dit niet wordt doorgeknipt, is
de kans groot dat de motor kapot gaat.
Stap 7
Indien je de elektrische boxspring hebt aangeschaft, ga
verder naar stap 10. Indien je de elektrische boxspring
Stockholm hebt aangeschaft, ga verder naar stap 8.
Stap 8
Plaats de box terug en stop de stroomkabel van de motor
in de stekkerdoos. Druk op de knop ‘voetendeel hoog’ op
de afstandsbediening.
Stap 9
Je kunt de matrastopper aan het voeteneinde van de
boxen schroeven.
Stap 10
Plaats de boxspring in de juiste positie.
Stap 11
Het hoofdbord kan geplaatst worden. Laat het hoofdbord
vanaf boven in de metalen sliders glijden. Vanaf boven
krachtig drukken, zodat de slider goed in elkaar kan
schuiven.
Stap 12
Indien je de elektrische boxspring hebt aangeschaft, ga
naar stap 14. Indien je de elektrische boxspring
Stockholm hebt aangeschaft, ga naar stap 13.
Stap 13
Plaats de matrassen op de boxspring.

Stap 14
Plaats de topper(s) op de boxspring en geniet van je
nachtrust!
Contact
Neem bij tekortkomingen, vragen of advies telefonisch
contact op met onze klantenservice: +31 (0)85 - 30 30
614 (NL) / +32 (0)78 - 48 44 48 (BE) of stuur een e-mail
naar: info@beddenplein.nl.

