
maakt kiezen bijzonder leuk

MONTAGE
HANDLEIDING 

TEX

Gefeliciteerd met jouw nieuwe JaxxChoice bank!  
Zoals besproken wordt de bank bezorgd tot over de eerste drempel op de begane 

grond. Middels deze handleiding geven we stapsgewijs informatie over het  
monteren van jouw bank. 



MONTAGEHANDLEIDING

1 2 3 4

Wat heb je nodig?
Mes of schaar, boormachine en vilt (optioneel).

Stappenplan
1. Uitpakken  1. Uitpakken  

- Verwijder het verpakkingsmateriaal (let op dat je niet met een mes of schaar de bekleding van de bank beschadigd). 

- Maak het bijbehorende doosje open.

2. Poten monteren2. Poten monteren

- Schroef de designpoten op de hoeken van de elementen met een boormachine en meegeleverde schroeven (let op: laat je 

niet leiden door de gaten in het doek, maar  plaats de poten op de gewenste plek op de hoeken van het element. Zorg er wel 

voor dat de poten op het hout bevestigd worden). 

- Zoek de voorgeboorde gaten voor de steunpoten en draai deze er handmatig in.

Tip: Bekijk de volgende pagina voor de precieze locatie van de verschillende poten. De designpoten zijn in het vierkant aange-

geven en de steunpoten in het rond. 

3. Afwerking, impregneren en gebruiken3. Afwerking, impregneren en gebruiken

- Plak vilt onder de poten (optioneel).

- Til de elementen met zijn tweeën op en zet ze op de gewenste plek.

- Bevestig de elementen aan elkaar middels de haken. Indien er vilt op de haken bevestigd zit, haal dit er dan niet af om kraken 

van de bank te voorkomen.

Heb je gekozen voor de all-in-house service? Spuit de bank dan in voor extra bescherming en wacht 6-8 uur voor gebruik.  

Tip: Doe dit ‘s avonds voor het slapengaan.

Jouw JaxxChoice bank is klaar voor urenlang zitplezier! 
 
Kom je er niet uit?
Bel:          088-0216566

WhatsApp:      06-53237174

Mail:   info@jaxxchoice.nl

Bekijk de montagevideo:
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