Goed slapen
vergt
maatwerk

Handleiding
boxspring vast
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ambacht & maatwerk

Beste klant,
Fijn dat u gekozen hee� voor een boxspring van Hml Bedding! In deze handleiding vindt
u alle informa�e over de manier waarop uw nieuwe boxspring gemonteerd moet worden.
Zodat u jarenlang plezier zult hebben van uw aankoop.
Goed slapen vergt maatwerk. Dat is de visie achter alles wat we bij Hml Bedding doen.
Uit ervaring weten we dat u het meeste comfort ervaart op een bed dat volledig op uw
persoonlijke situa�e en voorkeuren is afgestemd. Wij hopen dan ook dat we een bed voor
u hebben samengesteld waar u heerlijk in zult slapen.
Hee� u nog vragen over de montage van uw bed? Neemt u dan contact op met
uw slaapspecialist.
Wij wensen u een goede nachtrust toe in uw nieuwe bed!
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Hml Bedding
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Opbouw van uw boxspring
Bij Hml Bedding schenken we veel aandacht aan de inhoud van uw bed. Daarom vertellen
we er hier graag meer over.
Wij kiezen voor onze grondstoﬀen uitsluitend goede en degelijke materialen, zodat we een
product kunnen leveren waar we achter staan en waarbij geen concessies gedaan zijn
aan de kwaliteit.
Onze boxsprings rusten op een degelijk metalen frame, ook bij de vaste uitvoering,
met daaronder zes massief houten poten. Op het frame is een stevige MDF bodemplaat
gemonteerd, voorzien van ven�la�egaten voor een op�male luchtcircula�e.
Alle boxsprings zijn voorzien van meerzone-pocketsveringsinterieur en afgedekt met een
hoogwaardige toplaag. De hoeken zijn van speciaal hardcore foam voorzien, zodat de
strakke vorm gewaarborgd blij�.
Pocket interieur
met
schouderzone
Hardcore foam

MDF bodemplaat
met
ventilatiegaten

Metalen frame

Montage instruc�e
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1)

Verwijder het verpakkingsmateriaal. Kijk uit met scherpe voorwerpen!
Leg eerst de matrassen op de vloer, om gemakkelijk te werken. Leg daarna de boxspring
er ondersteboven op.

2)

Neem het stalen frame en plaats dit voorzich�g op de boxspring maar monteer
de bouten nog NIET (zie tekening van stap 5 voor posi�e van het frame).

3)

Wanneer de boxspring voorzien wordt van een hoofdbord:
verwijder bij beide frames één dop uit het frame (zie tekening van stap 5 welke dop).
Draai de bouten los. Schuif het draaibeslag in het frame. Draai de bouten nog NIET vast.

* afgebeeld draaibeslag is voor
breedtemaat 180 of 200cm.
Bij smallere maten is het
draaibeslag recht.

4 A) Wanneer de boxspring voorzien wordt van een voetenbord:
verwijder alle doppen uit de frames en draai de bouten los. Schuif het beslag
aan beide zijden in de frames.

Montage instruc�e
4 B)
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Bij matrasbeugel: schuif de gestoﬀeerde matrasbeugelhoes over de beugel.
Beves�g daarna de matrasbeugel met de bijgeleverde schroeven (10x)

4 B.1) Beves�g daarna de matrasbeugel met de bijgeleverde schroeven (10x)

voetenzijde

Montage instruc�e
5)

ambacht & maatwerk

Monteer het frame met de meegeleverde bouten (M8x60) op de aangegeven
plaatsen op de boxspring. (6x)
+/-18mm
hoofdzijde

hoofdzijde

6x

+/-5mm

5.1)

Draai nu het beslag deﬁni�ef vast.
Plaats deze niet te strak tegen de boxspring,
om beschadigingen te voorkomen.
Zie bovenstaande tekening voor
de afstand.

hoofdzijde

voetenzijde

Montage instruc�e
6)
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Beves�g de poten* op aangegeven punten (6x) Gebruik daarbij de meegeleverde PVC
reve�en. Plak de bijgevoegde viltjes onder de poten wanneer de boxspring op harde
vloer geplaatst wordt.

hoofdzijde

6x

*Bij potensets met 2 wielen en 4 vaste poten dienen de wielen aan de hoofdzijden gemonteerd te worden.

Montage instruc�e
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7)

Draai de boxspring om zodat deze op zijn pootjes terecht komt. Let erop dat het
draaibeslag aan de buitenzijde komt.

8)

Draai de bouten van de stelplaat van het hoofdbord los en verschuif de stelplaat
op de juiste hoogte. Dit is a�ankelijk van de gekozen poothoogte.

stellen op hoogte

8.1)

Schuif het hoofdbord van bovenaf recht over het draaibeslag en beves�g deze
met de conische bout voor een extra stabiele construc�e.
hoofdzijde

Montage instruc�e
9)
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Schuif het voetenbord recht over het beslag. Voor goede stabiliteit is het belangrijk dat
het voetenbord met alle beugels wordt vastgezet. Bij een tweepersoons-boxspring
hoort het voetenbord met 4 beugels vast te zi�en.

voetenzijde

10)

Plaats de matrassen en toppers, maak het bed op met uw ﬁjnste beddengoed
en geniet van een heerlijke nacht op uw eigen Hml Bedding boxspring.
Welterusten!

