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18x 4x40mm schroeven 

2x bouten en 2x  moeren 

4x sluitringen 

 
deel  aantal 

A      2 
B      2 
C      2 
D      1 
E      1 

Bevestig  twee planken A aan de horizontale planken B. Bevestig 1 horizontale 
plank B boven in het grote gat tussen de planken A met drie 4x40mm schroeven aan 
iedere kant. De potloodstrepen zijn uw referentiepunt. Neem de andere plank B en 
bevestig deze aan de onderkant van de planken A met drie 4x40mm schroeven aan iedere 
kant. Gebruik ook hier de potlood strepen als referentie punt. Plaats de twee moeren vanaf 
de binnenkant in de grote gaten aan de bovenkant van de tafelpoten. 
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Bevestig de overgebleven planken C aan plank D (met het Comfy logo ) met 
drie 4x40mm schroeven aan iedere kant. Gebruik ook hier de potloodstrepen als 
referentie punten. 
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STAP  1 

STAP 2 

IN 6 STAPPEN NAAR HET COMFY CHAIR GEVOEL  
Om extra lang te genieten van je Comfy Chair meubel monteer je de stoel volgens de 

instructies in deze montagehandleiding. Voor nog meer stevigheid adviseren wij om de 

verbindingspunten te verlijmen met watervaste constructiehoutlijm; deze lijm is 

meegeleverd.  



Voeg nu de twee gemonteerde delen in elkaar. De tafelpoot constructie met de twee 
planken B moet tussen de tafelpoot constructie worden geplaatst met de plank D. 
Bevestig de twee tafelpoten aan elkaar met een bout en moer aan iedere kant. Niet 
te strak omdat de poten nog heen en weer moeten kunnen bewegen. 

Nu zou u de tafelpoten heen en weer moeten kunnen bewegen. Voor u het tafelblad 
op de tafelpoten legt duwt u de tafelpoten naar elkaar toe en "vouwt" u ze in elkaar. 

Neem het tafelblad E en plaats het ondersteboven op de vloer. Plaats nu de tafelpoot 
tussen de twee planken die aan het tafelblad zijn gemonteerd. Spreid de tafelpoten zo 
ver dat deze niet meer verder kunnen. De bovenzijde van de tafelpoten passen precies 
in de schuinte van de planken die op het tafelblad zijn gemonteerd. 

E 

Draai de tafel en plaats deze op de vloer. Beweeg deze heen en weer totdat de tafel 
stabiel staat op alle vier de poten. 

STAP 3 

STAP 4 

STAP 5 

STAP 6 

Plaats de Comfy Dining Chairs rondom de tafel en geniet van 

vele mooie eetmomenten! 
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