MONTAGEHANDLEIDING
BRUNO BOXSPRING
www.brunobed.nl/boxspring
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Hartelijk dank dat u voor de
Bruno Boxspring heeft gekozen!
In deze handleiding zal de montage stap voor stap worden uitgelegd. U kunt ook onze
montagevideo bekijken. Deze kunt u vinden door onderstaande QR-code met de camera
van uw mobiel te scannen of door naar www.brunobed.nl/boxspring/montage te gaan.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u ons natuurlijk bellen op
+31 (0)30 - 80 80 171. Wij helpen u graag verder!
Het Bruno-team wenst u een heerlijke nachtrust toe.
Groetjes uit Berlijn!
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OM TE BEGINNEN:

HOOFDBORD

* TOPPER
BRUNO MATRAS
BOXSPRING-BOX
POTEN

*optioneel

De montage moet door twee personen worden uitgevoerd.
De montage kost ongeveer 20-30 minuten en er zijn
geen technische vaardigheden vereist. Het is wel handig
om het bed al in de kamer te monteren, waar het bed
ook uiteindelijk geplaatst wordt. Probeer geen messen

of scharen te gebruiken bij het openen van de verpakkingen dit zou de bekleding kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de
boxspring op een schone vloer wordt opgebouwd. Wanneer u
voor de metalen poten kiest, ligt de passende inbussleutel voor
u in doos 1B. Voor de rest is er geen gereedschap nodig.

U HEEFT TIJDENS DE LEVERING 6 TOT 7 DOZEN ONTVANGEN.
ELKE DOOS IS GENUMMERD. 
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INHOUD:
(1 A )

DOOS MET BEKLEDING incl.

• STOF (TEXTIELBEKLEDING) VOOR DE BOXEN

(1 B )

DOOS MET ONDERDELEN VOOR
DE POTEN incl.

• HOUTEN POTEN
•METALEN POTEN
• SCHROEVEN VOOR DE MONTAGE VAN DE METALEN POTEN EN EEN PASSENDE INBUSSLEUTEL.
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(2 A )

BOXSPRING BOX

(2 B )

BOXSPRING BOX

(3 )

HOOFDBORD

(4 )

MATRAS

(5 )

TOPPER

VERVALT BIJ 140 CM MODEL

(OPTIONEEL)

1

2
2A

1B
2A

2B

2B

BOXSPRING EN ONDERDELEN UITPAKKEN
Pak doos (1 B) en de boxsprings (2 A) en (2 B)
uit.

*enkel 1 boxspring als het de 140 cm boxspring betreft

LEG DE DOZEN OP DE VLOER
Leg de boxspring(s)* op een schone vloer met de
onderkant naar boven. U kunt de onderkant herkennen
aan de boorgaten die zijn bedoeld voor de poten.
OPMERKING: U kunt het hoofdeinde herkennen aan de
reeds gemonteerde metalen hulpstukken die voor het
hoofdbord zijn bedoeld.
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MONTAGE VAN DE POTEN
UITLEG VOOR DE BOXSPRINGS
IN DE MATEN 160X200, 180X200 EN 200X200.

DE UITLEG VOOR DE 140X200 BOXSPRING KUNT U VINDEN OP PAGINA 9.
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MONTAGE VAN DE POTEN (160, 180 en 200 X 200)
U heeft de keuze uit 3 soorten poten:

OPTIE

1

H
O
O
FD

OPTIE

EI

2A

N
D

1

E

8x

HOUTEN POTEN

OPTIE

2

8x

ZWEVENDE OPTIEK

2B
OPTIE

3

METALEN POTEN

4x

4x

HOUTEN POTEN
Draai de houten poten in de hier met blauw
gemarkeerde boorgaten.

OPMERKING: U heeft alle soorten poten ontvangen en kunt later natuurlijk
van poten wisselen.
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OPTIE

OPTIE

2

3
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N

D

E

N

D

EI

2A

EI

FD

FD

O

O

H

2A

E

2B
ZWEVENDE OPTIEK
Draai de houten poten in de hier met blauw
gemarkeerde boorgaten.
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2B

METALEN POTEN
Draai de houten poten in de hier met blauw
gemarkeerde boorgaten. Schroef de metalen poten in
de met rood gemarkeerde boorgaten. Doe dit met de
meegeleverde schroeven en imbussleutel.
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MONTAGE VAN DE POTEN
UITLEG VOOR DE BOXSPRING
IN DE MAAT 140X200
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3
MONTAGE VAN DE POTEN (140 X 200)
U heeft de keuze uit 3 soorten poten:

OPTIE

1

OPTIE

H

1

O
O
FD
EI
N
D
E

5x

HOUTEN POTEN

OPTIE

2

5x

ZWEVENDE OPTIEK

OPTIE

3

METALEN POTEN

1x

4x

OPMERKING: U heeft alle soorten poten ontvangen en kunt later natuurlijk
van poten wisselen..
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HOUTEN POTEN
Draai de houten poten in de hier met blauw
gemarkeerde boorgaten.

OPTIE

OPTIE

2

3

H

E

E

D

D

N

N

EI

EI

FD

FD

O

O

O

O

H

ZWEVENDE OPTIEK
Draai de houten poten in de hier met blauw
gemarkeerde boorgaten.

METALEN POTEN
Schroef de metalen poten in de met rood gemarkeerde
boorgaten. Doe dit met de meegeleverde schroeven
en imbussleutel. Draai tenslotte een houten poot in
het met blauw gemarkeerde boorgat in het midden.
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4 

5*

BOXEN OMDRAAIEN
Draai de boxspring voorzichtig om met z‘n tweeën.

BOXSPRINGS MET ELKAAR VERBINDEN*
Verbind de boxsprings met behulp van de bevestiging.
Dit kan eenvoudig in elkaar worden geschoven, zodat
het verbindingselement vergrendelt.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de boxspring hoog genoeg wordt

OPMERKING: Om de boxsprings los te koppelen, moet de rechterbox
lichtjes worden opgetild en de boxsprings uit elkaar
worden getrokken.

omgedraaid zodat de poten in de draai niet kapot
kunnen gaan.
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* Deze stap vervalt bij het 140 cm model

6 

7

1A

DE BOXSPRING MET DE STOF BEKLEDEN
Bekleed de boxspring met de bijgeleverde bekleding
(textiel stof). Deze bevindt zich in doos 1 A. De bekleding is aan één kant iets langer. Dit is voor het hoofdbord.

HET HOOFDBORD AANBRENGEN
1. Pak doos 3 uit
2. Steek het hoofdbord van bovenaf in de reeds
gemonteerde metalen fittingen aan het hoofdeinde van
de boxspring

OPMERKING: Plaats eerst de voorste hoeken van links naar rechts over de

OPMERKING: De rails die aan het hoofdbord zijn bevestigd, moeten te-

boxspring. Bevestig de stof dan aan het hoofdeinde. De stof

gelijkertijd en recht in de beugels op de boxsprings worden

kan dan rondom de box met het klittenband op de bodem

geplaatst. Pak het hoofdbord aan de onderkant vast en onder

bevestigd en strak getrokken worden.

steun het met de schouder.
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8 

9* 

* optioneel

TOPPER UITPAKKEN EN PLAATSEN
Hierna kunt u de topper uitpakken en op de
matras leggen.

PLAATS DE BRUNO MATRAS(SEN)
Pak de Bruno matras(sen) uit doos 4 en plaats deze
met z‘n tweeën op de boxspring met behulp van de
vier lussen aan de onderkant van de matras. Het witte
katoenen oppervlak wijst naar boven. Wacht ongeveer
2 uur tot de matras zich volledig met lucht heeft gevuld
en de juiste hardheid heeft bereikt.

OPMERKING: Til, vanwege het gewicht, de matras met de vier lussen
op.
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OVERTEK WASSEN
De overtrek van de matras kan (net zoals de witte
hoes van de topper) makkelijk worden verwijderd
dankzij de rits en op maximaal 60°C worden
gewassen in de wasmachine. De grijze matrashoes
en de bekleding kunnen het beste met de hand
schoongemaakt worden.
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STIJLVOL DESIGN

COMFORT OM VAN TE DROMEN

HOOGSTE KWALITEIT

CONTACT
Als u vragen heeft over het product,
de afhandeling of betaling, helpen we u graag
telefonisch of per e-mail.
Telefoon: +31 (0)30 - 80 80 171
Ma - Vr 09:00 - 18:00

E-mail: support@brunobed.nl

Meer informatie kunt u vinden op
www.brunobed.nl/boxspring
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