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Bestel-nr. Omschrijving Aantal
0250605 samenstelling vang/voerhek Cuddle Box 1
0250620 montageset voor voerhek Cuddle Box 1
0250721 bev. deel kunststof paneel 25mm aan vk80 4
0250730 kunststof paneel 125x76x2,5 cm 2
0250805 samenst. schuifhek 200-310cm Cuddle Box 2
0250860 montageset voor zijhek Cuddle Box, 1
0290901 lagerbus r20x4 L=62mm 2
0390202 draaipunt M20 tbv afsch.hek 2
0390285 bevestiging 60mm/2,5"/wand 2
0390452 los sluitpunt aan wand/kolom 1
0457251 draadbeugel M10/2,5"x105 verz 2
0480111 draadbeugel M10/80x110mm verz. 4
1081080 opbouw standpijp vk80x80cm 2
1081180 opbouw standpijp vk80x180cm 2
1106800 afdekkap 80x80 4
7112100 zesk.bout M12x100 8.8 vez 2
8210500 zelfb.nyloc moer M10 verz. 12
8212500 zelfb.nyloc moer M12 verz. 2
8220100 zesk.moer M20 verz. 4
8220500 zelfb. nyloc moer M20 verz. 2
8320100 sluitring M20 (21x37x3) 4

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Aan de gegevens op deze tekening  kunnen geen rechten worden ontleend.

Nummer: 0250100-O

Maateenheid: mm

Datum: 16-6-2021

Cuddle Box, komplete opstelling

NL



Stap 1
Leg de lange standpalen op de grond met de 
voetplaten in de gewenste positie.
Schuif de bevestigingsdelen voor de kunstof panelen en de 
bevestigingsdelen van het vanghek om de standpalen.
Let er op dat de sleufgaten van de bevestigingsdelen van het vanghek
aan de kant van de kalverbox komen.

Gebruik bij montage van het vanghek de sleuf van de 
bevestigingsdelen. Het vanghek komt met de balansstrip aan de kalverbox kant.

Monteer aan de bovenkant van het vanghek de montagedelen
met de bijbehorende draadbeugels, ook hier moet de sleuf 
aan de kant van de kalverbox.
Let op de positie van de oogmoer, deze moet verticaal zijn.
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detail B (1 : 8)

harpsluiting

kettingStap 2
Zet het vanghek met de standpalen rechtop. 
Stel het vanghek waterpas en bevestig deze vast op de vloer.
Schuif de kunststofpanelen nu in de bevestiging.
Plaats nu de korte standpalen inclusief bevestiging
kunststof paneel aan het andere uiteinde van het paneel.
Houd ruimte voor het gemakkelijk schuiven van het paneel!
Bevestig de korte standpalen vast aan de vloer.

Stap 3
Monteer de schuifhekken, met behulp van het montageset voor zijhek, 
aan de standpalen vierkant 80 van het vanghek.

Stap 4
Plaats de slanggeleider aan de standpaal.
Leid het touw langs de kalverzijde van de bevestigingsbout van het vanghek. 
Schuif hem vervolgens door de oogmoeren en door de slang (detail A).
Bevestig de slang met de daarvoor bedoelde klemmen op het uitschuifhek.

Bevestig de ketting door middel van de harpsluiting aan het hek (detail B).
Sla de afdekkappen in de kokers en buizen.

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Aan de gegevens op deze tekening  kunnen geen rechten worden ontleend.

Nummer: 0250100-A

Maateenheid: mm

Datum: 16-6-2021

montagehandleiding Cuddle Box 

NL



IN BEHANDELING
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Bestel-nr. Omschrijving Aantal
0250605 samenstelling vang/voerhek Cuddle Box 1
0250620 montageset voor voerhek Cuddle Box 1

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Aan de gegevens op deze tekening  kunnen geen rechten worden ontleend.

Nummer: 0250600-O

Maateenheid: mm

Datum: 16-5-2017

vang/voerhek CB + bevest.delen aan vk80

NL
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Bestel-nr. Omschrijving Aantal
0250805 samenst. schuifhek 200-310cm Cuddle Box 1
0290901 lagerbus r20x4 L=62mm 2
0390202 draaipunt M20 tbv afsch.hek 2
0390285 bevestiging 60mm/2,5"/wand 2
0390452 los sluitpunt aan wand/kolom 1
0457251 draadbeugel M10/2,5"x105 verz 2
0480111 draadbeugel M10/80x110mm verz. 4
7112100 zesk.bout M12x100 8.8 vez 2
8210500 zelfb.nyloc moer M10 verz. 12
8212500 zelfb.nyloc moer M12 verz. 2
8220100 zesk.moer M20 verz. 4
8220500 zelfb. nyloc moer M20 verz. 2
8320100 sluitring M20 (21x37x3) 4

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Aan de gegevens op deze tekening  kunnen geen rechten worden ontleend.

Nummer: 0250800-O

Maateenheid: mm

Datum: 16-6-2021

uitschuifhek Cuddle Box, 200-310cm

NL



IN BEHANDELING

0250805

0250860

Bestel-nr. Omschrijving Aantal
0250805 samenst. schuifhek 200-310cm Cuddle Box 1
0250860 montageset voor zijhek Cuddle Box, 1

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Aan de gegevens op deze tekening  kunnen geen rechten worden ontleend.

Nummer: 0250850-O

Maateenheid: mm

Datum: 16-6-2021

uitschuifhek CB + touwgeleid. en ketting

NL
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Bestel-nr. Omschrijving Aantal

0250631 bevestigingskoker emmerhouder Cuddle 
Box 1

0250632 emmerhouder CuddleBox 1
0454076 draadbeugel M10/ 5/4"x75 verz. 1

7308045 slotbout M8x48 8.8 verz 1
8210500 zelfb.nyloc moer M10 verz. 2

Tekening blijft ons eigendom en mag niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. 
Aan de gegevens op deze tekening  kunnen geen rechten worden ontleend.

Nummer: 0250630-O

Maateenheid: mm

Datum: 28-6-2021

emmerhouder Cuddlebox

NL


