
Kast/ TV-Meubel

Stap 1
De doos aan één zijde dicht maken. Doe dit voor het gemak 
met de korte flap naar de boven kant. Begin met de twee gelijke 
flappen, hierna vouw je de kleine flap naar binnen toe. Als 
laatste stap de doos sluiten d.m.v. de lipjes. 

Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis nu in 
de opening van de doos schuiven. Maak de doos dicht zoals bij 
stap 1 omschreven. 
Optioneel - de vier pootjes in de hoeken vastplakken.

Stap 3
De doos180 graden draaien (Tip: druk de doos tijdens het 
draaien goed vast in het midden zodat het kruis niet verschuift.) 

Stap 4 
Verwijder de tape van de voorzijde van het paneel (A). Lijn deze 
goed uit en plak hem vast. Nu het tape van de bovenkant van 
het paneel (B) verwijderen en deze vastplakken. 
Optioneel - Voor hogere kasten kunnen de dozen opelkaar 
gestapeld worden.

Let op: bij gestapelde producten komt er alleen een kruis in de 
bovenste doos

1 doos   90cm breed x 50cm diep x 45cm hoog
1 paneel  Opdruk kast wit of houtlook
1 kruis   twee losse platen in elkaar schuiven
4 pootjes   optioneel

Benodigdheden:
Stap 1

Stap 2 Optioneel

Stap 3 Stap 4             B Optioneel

Stap 1 Stap 2

Stap 3 
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Stap 3

Fauteuil/2-zits/3-zits bank

Stap 1
De benodigde dozen afzonderlijk met tape dichtplakken.
Fauteuil 4 dozen, 2-zits 6 dozen, 3-zits 8 dozen. 

Stap 2
De dozen groeperen tot een fauteuil/ bank.

Stap 3
De stoffen hoes overheen trekken. (Tip: Het CUBIQZ label 
zit altijd aan de voorkant van de rechter armleuning.) 

Optioneel 
Knopspeltjes in de hoeken van de zitting gebruiken om de 
stof te fixeren. 

1,2 of 3 dozen zitting(en)           60cm breed x 60cm diep x40cm hoog
1,2 of 3 dozen rugleuning(en)   60cm breed x 20cm diep x 74cm hoog
2 dozen armleuning         80cm breed x 15cm diep x 60cm hoog
1 Hoes in de bestelde kleur  

Benodigdheden:
Stap 1 Stap 2

Stap 3 
Tip: Zijn de hoezen gekreukt? 
Strijk de hoezen OP de karton-
nen modules op de juiste 
temperatuur, met een klein 
beetje stoom

Eettafel

Stap 1
De dozen voor de poot afzonderlijk met transparant tape 
dichtplakken. Het tafelblad met het dubbelzijdig tape vast 
plakken. De meegeleverde plaat in het tafelblad laten zitten, dit 
dient als versteviging.  (Tip: Leg het tafelblad op een vlakke 
ondergrond tijdens het plakken, zo wordt het blad recht)
Stap 2
De twee dozen voor de poot aan elkaar plakken. 
Let op: Gebruik tape alleen aan de boven en onderkant van de 
poot. Anders wordt dit zichtbaar. 
Stap 3
Schuif nu de plaat met de opening over de poot heen.

1 tafelblad 90cm breed x 90cm diep x10cm hoog
2 dozen poot 60cm breed x 20cm diep x 74cm hoog
1 plaat  deze zit al in het tafeblad.

Benodigdheden:

Benodigdheden:
Zuil
1 doos    28cm breed x 28cm diep x 80cm hoog
1 kruis    twee losse platen in elkaar schuiven

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdige tape. 
Let hierbij op de volgorde van de flappen zoals aangege-
ven op de tekening.  
Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis in 
de opening van de doos schuiven.

Stap 2



Stap 3
De dozen afzonderlijk met de dubbelzijdig tape dichtplakken.-
De doos met vlam met transparant tape dichtplakken. 
Tip: leg de ligger op een vlakke ondergrond tijdens het 
plakken. 

Stap 4
De dozen groeperen tot een haard. De ligger met hulp van de 
dubbelzijdig tape vastplakken. 

Optioneel 
De dozen aan de achterkant van de haard met transparante 
tape aan elkaar vastplakken voor extra stevigheid.

2 Staanders   28cm breed x 28cm diep x 80cm hoog
1 ligger  116cm breed x 28cm diep x 15cm hoog
1 doos met vlam   80cm breed x 15cm diep x 60cm hoog 

Benodigdheden haard:

Stap 3 Stap 4 Optioneel

Optioneel

Optioneel

Salontafel/ Poef

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdig tape. 
Let hierbij op de volgorde.
Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis 
nu in de opening van de doos schuiven
Stap 3 (alleen voor de poef) 
De stoffen hoes overheen trekken. Tip: De hoes uitlijnen 
met de hoeken dan de hoes gelijkmatig naar beneden 
trekken

1 doos    60cm breed x 60cm diep x 40cm hoog
1 kruis    twee losse platen in elkaar schuiven
1 stoffen hoes   Optioneel

Bijzettafel/ Nachtkast/ Kruk

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdige tape. 
Let hierbij op de volgorde.
Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis 
nu in de opening van de doos schuiven
Optioneel
De stoffen hoes overheen trekken. Tip: De hoes uitlijnen 
met de hoeken dan de hoes gelijkmatig naar beneden 
trekken. 

1 doos          45cm breed x 45cm diep x 45cm hoog
1 kruis (optioneel Bijzettafel, Nachtkast)    twee losse platen in elkaar schuiven 
1 stoffen hoes         Optioneel 

Bed

Stap 1
Vouw en plak de dozen voor het bed dicht. Doe dit voor 
het gemak met de korte flap naar de bovenkant. Begin met 
de twee gelijke flappen, hierna vouw je de kleine flap naar 
binnen toe. Als laatste stap de doos sluiten d.m.v. de lipjes. 

Stap 2
De achterwand vouwen en dichtplakken met behulp van 
het dubbelzijdige tape. (Tip: Leg de doos op een vlakke 
ondergrond tijdens het plakken, zo wordt de achterwand 
mooi recht.) 

Stap 3 
Vorm de dozen tot een bed.

Tip 1 Bevestig de dozen onderling aan elkaar met 
transparant tape.

Tip 2 Kleed het bed aan met beddengoed. 

4 dozen  bed  90cm breed x 50cm diep x 45cm hoog
1 achterwand  90cm breed x 10cm diep x 90cm hoog

Benodigdheden:

Stap 3Stap 2

Stap 1

Stap 1 Stap 2

Stap 2

Benodigdheden staander:
Haard
1 doos    28cm breed x 28cm diep x 80cm hoog
1 kruis    twee losse platen in elkaar schuiven

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdige tape. 
Let hierbij op de volgorde van de flappen zoals aangege-
ven op de tekening.  

Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis in 
de opening van de doos schuiven.

Stap 2

Stap 1
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Stap 1

Benodigdheden:

Benodigdheden:


