HET BOXSPRING BED

MONTAGE HANDLEIDING
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AAN DE SLAG:

HOOFDBORD

*TOPPER
BRUNO MATRAS
BOXSPRING BOX
POTEN

*optioneel

Bedankt dat u voor de boxspring hebt gekozen! Hieronder leggen
we u stap voor stap uit hoe de boxspring gemonteerd moet
worden. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u ons telefonisch
bereiken op 030 8080171. Wij helpen u graag verder!
Het gehele Bruno-team wenst u alvast een heerlijke slaap toe.
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Voor de montage zijn twee mensen nodig. De duur van de
montage is ca. 20-30 minuten en er is geen handigheid voor
nodig. Zet het bed in elkaar in de kamer waar u hem later wilt
gebruiken. Gebruik geen mes of snijmes om de verpakking te
openen!

Dit zou de stoffen kunnen beschadigen. Gebruik een schone
en zachte basis om het boxspringbed op te zetten. U hebt geen
ander gereedschap nodig. Een inbussleutel voor de metalen
pootjes vindt u in de doos met toebehoren.
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1 

OMVANG VAN DE LEVERING

TOEBEHOREN EN BOXEN
UITPAKKEN

(1 A )

TOEBEHORENDOOS HOES

• Bekleding

(1 B )

TOEBEHORENDOOS UNI OF
BEIGE

• Houten poten
• Metalen poten
• Schroeven voor montage van de metalen poten inclusief
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BOXEN OP DE GROND LEGGEN
2A

2A

2B

inbussleutel
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(1 C )

TOEBEHORENDOOS MATRASHOES

(2 A )

BOXSPRINGBOX

(2 B )

BOXSPRINGBOX

(3)

HOOFDBORD

(4 )

MATRAS

(5)

TOPPER

(alleen voor de modellen 140 x 200, 160 x 200 en
200 x 200 cm in beige of blauw)
2B

(Weggelaten bij model 140)

Pak de doos met toebehoren (1B) en de boxspring boxen uit
(2A) en (2B) *.

Plaats de boxspring-boxen* met de onderzijden naar boven
op een schone en vlakke ondergrond. De onderkant wordt
gemarkeerd door de voorgeboorde gaten voor de poten.

* Slechts één box voor het 140 model

LET OP: Het metalen hulpstuk voor het hoofdeinde is reeds
gemonteerd.

(optioneel)

5

3A 

MONTAGE VAN DE POTEN

MONTAGE VAN DE POTEN
(160, 180 EN 200 x 200)

OPTIE 1: ZICHTBARE HOUTEN POTEN

Voor de montage van de poten heeft u drie mogelijkheden:
H

UITLEG VOOR DE BOXSPRINGS IN DE MATEN 160 x 200; 180 x 200 EN 200 x 200

O
O

2A

EI
N

8x

FD
D

Optie 1
Zichtbare houten poten

E

De uitleg voor het formaat 140 x 200 is te vinden vanaf p. 9.

Optie 2
Zwevende stijl

8x

2B
Optie 3
Zichtbare metalen poten

4x

4x

LET OP: U hebt alle variaties in poten ontvangen en kunt het
uiterlijk naar wens veranderen.
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Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde
boorgaten.
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OPTIE 2: ZWEVENDE STIJL

OPTIE 3: ZICHTBARE METALEN POTEN
H
O
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E

D
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N
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EI

EI

FD

FD

O

2A

MONTAGE VAN DE POTEN

UITLEG VOOR DE BOXSPRING IN DE MAAT 140 x 200

O

H

2A

3B 

E

2B

Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.
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2B

Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.
Schroef de metalen poten in de rood gemarkeerde boorgaten
met behulp van de bijgeleverde schroeven en inbussleutel.
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MONTAGE VAN DE POTEN (140 x 200) OPTIE 1: ZICHTBARE HOUTEN POTEN

OPTIE 2: ZWEVENDE STIJL

OPTIE 3: ZICHTBARE METALEN POTEN

Voor de montage van de heeft u drie keuzemogelijkheden:

H
O
O
FD
N
D
E

8x

4x

4x
Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.

LET OP: U hebt alle stijlen poten ontvangen en kunt het uiterlijk naar wens veranderen.
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EI

E

E

D

D

Optie 3
Zichtbare metalen poten

N

N

Optie 2
Zwevende stijl

EI

EI

8x

FD

FD

O

O

O

O

H

H

Optie 1
Zichtbare houten poten

Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde
boorgaten.

Schroef de metalen poten met de hulp van de bijgeleverde
schroeven en inbussleutel in de rood gemarkeerde boorgaten.
Draai een houten poot in het blauw gemarkeerde boorgat in
het midden.
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4

BOX DRAAIEN

5

BOXEN MET ELKAAR VERBINDEN

6

BOXEN MET BEKLEDING BEKLEDEN

7

AANBRENGEN VAN HET HOOFDBORD

1A

Draai nu de box springboxen voorzichtig met z´n tweeën om.
LET OP: Zorg ervoor dat u de boxen niet direct op de poten
omdraait, anders bestaat het risico dat de poten afbreken!

Verbind beide boxspring boxen met behulp van het
verbindingselement*. Deze kunnen gewoon tegen elkaar
aangeduwd worden, het verbindingselement zorgt dat deze aan
elkaar klikken.

Bekleed nu de boxspringboxen met de meegeleverde bekleding. Deze is te vinden in de toegehoren doos bekleding (1A).
De bekleding heeft uitsparingen aan de achterkant voor het
hoofdeinde.

LET OP: Om los te koppelen tilt u de rechterbox iets op en
trekt u de twee boxen uit elkaar.

LET OP: Plaats eerste de voorste hoeken links en rechts over
de boxen. Maak dan de voering vast aan het hoofdeinde. De
bekleding kan dan rondom met de klittenbandsluiting aan de
onderzijde worden vastgemaakt en strak getrokken.

*niet van toepassing op het 140 model
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1. Pak het pakket (3) uit.
2. Steek nu het hoofdbord van bovenaf in het daarvoor bestemde betalen koppelstuk aan de hoofdzijde van de boxspringboxen.
LET OP: De rails die aan het hoofdgedeelte zijn bevestigd,
moeten tegelijkertijd recht in de houders van de boxen
worden geschoven. Pak het hoofdbord hiervoor het beste
aan de onderkant vast en ondersteun het met uw schouder.
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8

BRUNO MATRAS PLAATSEN

9* 

UITPAKKEN EN PLAATSEN TOPPER

Vervolgens kunt u de topper uitpakken en op het matras leggen.

10 

MONTAGE INSTRUCTIES MATRASHOES

Bedek de Bruno matras met de bijgeleverde matrashoes (1C) in de maten: 140 x 200, 160 x 200 en 200 x 200 cm.
in beige en blauw.

*optioneel

1

Zet het bed in elkaar tot punt
8 van de Bruno boxspring
montage instructies.
Pak het Bruno matras (4) uit en plaats deze met z‘n tweeën op
de onderste boxen met behulp van de vier draaglussen die zich
aan de onderzijde van het matras bevinden. Het witte katoenen
oppervlak is naar boven gericht. Wacht 2 uur tot het matras
volledig is gevuld met lucht.
LET OP: Vanwege het gewicht van de matras, dient u deze
altijd met z‘n tweeën te dragen met gebruik van alle vier de
draaglussen.
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HET WASSEN VAN DE HOES
Het witte lig vlak van het matras (evenals de witte hoes van de
comfort topper) kan dankzij de ritssluiting worden verwijderd
en in de wasmachine worden gewassen op maximaal 60°C
op een fijn wasprogramma. De grijze de matrashoes en de
afneembare bekleding kunnen met de hand worden gewassen.

Pak de hoes uit en spreid het
uit met het witte oppervlak
naar boven gericht op het in
elkaar gezette bed.

2

Open de rits van de hoes en
maak het witte ligvlak los.
Vouw de hoeken van de omslag
naar beneden om de boxen.

3

Pak het matras uit en leg deze
met de dunne zijde naar boven
op de hoes.

4

Sluit het witte ligvlak van de
hoes weer af.

Vouw de hoeken van de
matrashoes weer naar boven
om het matras.

Matrassen in de maten 140 x 200, 160 x 200 en 200 x 200 cm voor het boxspringbed in de kleuren antraciet en lichtgrijs worden
reeds gedekt geleverd. Voor het formaat 180 x 200 cm geldt dit voor alle kleuren: Beige, lichtgrijs, antraciet en blauw.
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www.brunobed.nl
support@brunobed.nl
030 / 8080171
Ma-Vr: 08:00–18:00 uur
Za: 10:00–16:00 uur
Verdere informatie vindt u onder www.brunobed.nl/boxspring
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