
 

Bedankt!  
VOOR HET KOPEN VAN DEZE  
HAIRPIN TAFELPOTEN. 
 

  
Deze montageinstructie helpt je de Hairpin 

tafelpoten op de juiste manier te 

bevestigen.  

Heb je vragen bel ons dan: 0252 – 72 95 73 



 

 

 
 

 
 

INSTALLATIE 
 
In de doos vind je houtschroeven  voor de bevestiging van de poten. De 
schroeven zijn geschikt voor een blad van 20 mm of dikker. 
 
Bepaal eerst de gewenste positie van de tafelpoten. We adviseren minimaal 50 
mm ruimte te houden tussen de bevestigingsplaat van de poten en de rand van 
het blad. 
Dat zorgt ervoor dat je de tafel tegen een muur kan zetten zonder in de knel te 
komen met plinten. Natuurlijk kan je de poten ook op andere posities neerzetten 
afhankelijk van wat je mooi vindt staan. 
 
De poten moeten bevestigd worden op de manier zoals hieronder te zien is. Het 
profiel van de poten staat hierdoor iets taps naar buiten.  



 

 

 



 

 
 
 
  

Schroeven 
 
Plaats de montageplaat van de poot op de gewenste 
positie en markeer de gaten van de montageplaat met 
potlood. 
 
Boor de gaten met een houtboor met een diameter van 
ca 4 mm even voor met een diepte van een millimeter of 
5. Plaats de montageplaat op de gaten en draai de 
schroeven met een schroefboormachine in de 
voorgeboorde gaten in het blad. Gebruik hiervoor een 
PZ2 bitje als je die hebt. 
 
Om steeds dezelfde positie op de hoeken van het blad te 
krijgen kan je ook een mal maken van een stukje 
plaatmateriaal, karton of papier. Maak hierin de gaten en 
plaats de mal in de juiste positie op de hoek en teken de 
gaten af. Boor de gaten vervolgens voor. 

PZ-2 bitje 



 

 
 

  
 
 
 

  

Inbus (niet inbegrepen) 
 
Een andere manier van bevestigen 
is door inbusboutjes en inserts 
(schroefdraadbus) te gebruiken. 
Het voordeel hiervan is dat je de 
poten netjes demonteren en weer 
monteren. Als je dit wilt gebruik 
dan M5 inbusboutjes en M5 inserts. 
De boorgaten dienen 6 mm te zijn 
om de inserts er in te draaien. 
Gebruik bij voorkeur koperkleurige 
of RVS inserts, deze zijn het meest 
robuust. 



 

Bedankt! 

Trinity Furniture Solutions 

0252-72 95 73 

www.trinityfurniture.nl 

 

Veel 

plezier 

met je 

tafel! 

http://www.trinityfurniture.nl/

