
M O N T A G E H A N D L E I D I N G

Klaptafel TUBE
TUK01

BENODIGDE 
GEREEDSCHAPPEN

• Schroefmachine

• Kruiskopbit

• Rolmaat

• Inbus/bitje 5 & 6

• Steeksleutel 10 & 14
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1 Balk 99 / 139 cm 5 Wielen (4x) 9 Zelftappende schroef 5.0x25mm (6x)

2 Bladdragers (2x) 6 Bouten M8 t.b.v poten (4x) 10 Zelftappende schroef 5.0x40mm (4x)

3 Hendel (1x) 7 Bouten M6 t.b.v bladdragers (2x) 11 Afdekdoppen poten (4x)

4 Poten (2x) 8 Moeren M6 t.b.v. bladdragers (2x) 12 Bouten M8 t.b.v hendel (2x)

(Onderdelenlijst ter controle)
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STAP 1
Stel de juiste hoogte in

Stel beide poten(4) op de gewenste 
hoogte met inbussleutel 5. 

Als standaard hoogte voor tafels 
wordt 75 cm aangehouden, u dient 
dan de poot op 72,5 cm te zetten. 

STAP 2
Balk monteren aan poten

Monteer de balk(1) aan de poten(4) 
met de M8 inbusbouten(7).
Gebruik hiervoor inbussleutel 6. 
Dek deze af met de doppen(11).

Tip: Draai de eerste bout niet  
volledig vast, pas als beide bouten 
erin zitten draait u de bouten met 
de hand stevig aan.



Handleiding Montage TUK01

KLAPTAFEL TUBE

Handleiding gaat verder op de volgende pagina

4

STAP 4
Blad centreren

Leg het blad met de bovenzijde op 
een schone ondergrond en plaats 
het frame op de onderkant.  
 
Centreer het frame op het blad  
volgens de maattabel.

Afmetingen 
blad(cm)

Lengte frame 
(incl. poten) 

Oversteek 
blad

Tegen zijkant 
poot

120 x 80 105 7,5 36,5
140 x 80 105 17,5 36,5
160 x 80 145 7,5 36,5
180 x 80 145 17,5 36,5
200 x 100 145 27,5 46,5

STAP 3
Montage bladdragers

Monteer de hendel(13) aan de  
balk m.b.v de bijgeleverde 
bouten(12)

Bevestig de bladdragers(2) aan 
de balk(1) met M6 bouten(7) en 
moeren(8). 
 
Gebruik hiervoor een kruiskop  
en sleutel 10.

Let op: Draai de bladdragers  
handvast.
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STAP 5
Blad bevestigen

Schroef de hendel(3) vast aan  
het blad met de bijgeleverde  
schroeven(9/10).  
 
Vervolgens schroeft u de  
buitenste bladdragers(2) vast.  
 
Let op:  
Gebruik de juiste lengte  
schroeven op de aangegeven 
plekken zoals hiernaast  
afgebeeld.

STAP 6
Wielen monteren

Monteer de wielen(5) aan de poten 
met behulp van steeksleutel 14.

Als het blad correct bevestigd is 
draait u de tafel om en bent u klaar 
met monteren.

Uw tafel is nu klaar voor gebruik.
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Omhoog klappen
(afbeelding bovenaan)

Om de tafel omhoog te klappen, zet de 
vier wielen op de rem. Druk vervolgens 
op de tafel en trek aan de handgreep 
om te ontgrendelen. Ontgrendel de 
rem zodat u de tafel kunt verrijden en 
opslaan.

Uitklappen

Bij het uitklappen drukt u het blad van 
u af boven het handvat en trekt u het 
handvat omhoog.


