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Montage handleiding
HET METALEN `FACTORY´BED
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Bedankt dat u voor het metalen `Factory´ bed hebt gekozen! 
Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe de boxspring ge-
monteerd 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 personen nodig.
De montage duurt ongeveer 20 minuten en er is geen handigheid voor nodig. Monteer het bed in de in de kamer waar u hem 
later wilt gebruiken. Gebruik een schoon en zacht oppervlak om het bed in elkaar te zetten. Een inbussleutel is bij de levering 
inbegrepen. U hebt geen ander gereedschap nodig. 

AAN DE SLAG:
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MEEGELEVERDE 
BENODIGDHEDEN:

( 1 ) PAKKET MET 2 ZIJKANTEN EN 1 MIDDENBALK MET EEN LENGTE VAN 200 CM 
        INCL. SCHROEVEN EN TOEBEHOREN:
  A: 10 SCHROEVEN MET VERZONKEN KOP (M8) VOOR DE VERBINDING VAN HET  
  BEDFRAME 
  B: 8 SCHROEVEN MET RONDE KOP (M8) ALS STOPPERS VOOR DE LATTENBODEMS
  C: 8 LATTENBODEM STOPPERS
  D: 1 INBUSSLEUTEL
( 2  )     PAKKET MET 2 DWARSSTUKKEN IN DE BREEDTE DIE U BESTELD HEEFT  (140, 160, 180 ODER 200 CM)

( 3 )  PAKKET MET LATTENBODEM

OPTIONEEL:
( 4 )  BRUNO MATRAS
( 5 )  BRUNO TOPPER
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ASSEMBLAGE
• Gebruik een schone en zachte ondergrond om het bed in 

elkaar te zetten. 
• Steek de beide dwarsbalken in de middenbalk en de beide  

zijkanten ook. Daarbij moeten alle onderdelen ondersteboven 
liggen, zodat de schroeven er daarna kunnen worden 

  gedraaid.
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• De 10 verbindingsschroeven (A) kunnen nu van bovenaf in het 
frame worden geschroefd. 

• Draai vervolgens het bedframe om en monteer de optionele 
8 lattenbodem stoppers (B en C), als u de bijgeleverde 
lattenbodem wilt gebruiken.
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PLAATSEN VAN DE LATTENBODEM
• Plaats de bijgeleverde oprolbare lattenbodem op de 

steunvlakken van het gemonteerde bedframe. De eerste 
houten lat moet achter de bodemstoppers worden geplaatst.

• Vouw de resterende latten uit tot de laatste lat achter de 
stoppers kan worden geplaatst.

• Als u een andere lattenbodem met een vast frame gebruikt, 
moet u de lattenbodemstoppers niet gebruiken.

LATTENBODEM (OPTIONEEL)
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BRUNO MATRAS PLAATSEN
Pak het Bruno matras uit en leg het met twee personen door 
middel van de vier draaglussen op de lattenbodem. Met het witte 
lig vlak naar boven gericht. Wacht nu ongeveer 2 uur, totdat het 
matras zich volledig met lucht heeft gevuld. 

LET OP: Draag het matras door het gewicht altijd met z´n 
tweeën met behulp van de vier draagriemen.

TOPPER UITPAKKEN EN PLAATSEN
Aansluitend kan de topper worden uitgepakt en op het matras 
worden geplaatst. 

MATRASHOES WASSEN
Het witte ligvlak van het matras (net zoals de witte hoes 
van de topper) kan dankzij de rits los worden gemaakt en op 
mximaal 60°C op een fijnwasprogramma gewassen worden. 
De grijze matrasdhoes kan met de hand gewassen worden.

BRUNO MATRAS EN TOPPER (OPTIONEEL)
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Meer informatie www.brunobed.nl/factorybed

Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlijn | Algemeen directeur: Dr. Felix Baer, Heiner Goossens, USt-IdNr.: DE815543960

www.brunobed.nl
vragen@brunobed.nl

030 / 8080171
Ma-Vr: 08:00–18:00 uur

Za: 10:00–16:00 uur


