
OPSTEL INSTRUCTIE MEUBELS

Fauteuil | 2-zits | 3-zits bank

. 
 

Laatste stap: De hoes 
strijken als deze over de 

dozen is getrokken. 

Kast | TV-meubel

Stap 1: Vouw de dozen voor het bed dicht en sluit 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 doos 180 graden draaien.  
(Tip: druk de doos tijdens het draaien goed vast in het midden zodat het
kruis niet verschuift.) 
 
Stap 4: Monteer de pluizige rondjes (met lusjes) met de zelfklevende 
zijde op de aangewezen posities op het paneel. (zie aanvullende 
infosheet). 
Monteer vervolgens de hechtrondjes (met weerhaakjes) OP de pluizige 
zijde van de rondjes die al gemonteerd zijn. 
Plaats het paneel op de doos en druk het klittenband goed aan.  

Optioneel - Voor hogere kasten kunnen de dozen op elkaar gestapeld 
worden. 
   
Let op: bij gestapelde producten komt er alleen een kruis in de bovenste doos

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. 

Zuil

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

Stap 1                                                                      Stap 2

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 of bank 
 
Stap 3: De stoffen hoes er 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. 

Stap 1    

Stap 2  

Stap 3   Stap 4

, met velcro strips



Haard 

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

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. 

Laatste stap: de hoes strijken als 
deze over de doos is getrokken 

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. 

Laatste stap: de hoes strijken als 
deze over de doos is getrokken 

Bed

Stap 1: Vouw de dozen voor het bed dicht en sluit d.m.v. de lipjes.  
 
Stap 2: De doos voor het hoofdbord vouwen en dichtplakken met 
behulp van het dubbelzijdige tape. (Tip: Leg de doos op een vlakke 
ondergrond tijdens het plakken, zo wordt het hoofdbord mooi recht.) 
 
Stap 3: Vorm de dozen tot een bed 

Tip 1: De dozen zijn 50cm diep en 45cm hoog. Door de doos te 
kantelen, kan een ander bed formaat verkregen worden.  
 
Tip 2:  Bevestig de dozen onderling aan elkaar met transparant tape. 
   
Tip 3: Kleed het bed aan met beddengoed. 

stap 1 stap 2 

Hoogte doos: 
45cm

Hoogte doos:  
50cm

Hoogte doos: 
45cm



Kast | TV-meubel aanvullende info

Monteer de pluizige rondjes (met lusjes) met de 
zelfklevende zijde op de aangewezen posities op 
het paneel.. 

Monteer vervolgens de hechtrondjes (met 
weerhaakjes) OP de pluizige zijde van de rondjes 
die al gemonteerd zijn. 

Plaats eerst de voorkant van het paneel op de doos. 
Als deze goed gepositioneerd is, plaats dan de 
bovenzijde op de doos en druk het paneel (het 
klitteband) goed aan. 

3.

2.

1.

18 stuks


