
 Lorem Ipsum Amet: 04/07/05 1Montage werktafel S123 
06/2014

werktafel =
- 1 werkblad
- 6 balken
- 2 staanders (gemonteerd)  

- legvlakken 
- 4 metalen  
  werkbladsteunen 
- 4 houtdraadbouten M5x20 + 
sluitringen
Hou een lichte hamer, een 
tang en een sleutel (n°10) bij 
de hand (niet meegeleverd).

Zet de staander verticaal en 
plaats de balken onderaan op 
de noppen aan de binnenzijde 
van de staanders. 

Sla deze vast met een lichte 
hamer voor optimale stabiliteit.

Monteer op dezelfde wijze de 
rest van de balken.   
1x helemaal bovenaan als on-
dersteuning voor het werkblad 
+ het tussenniveau.

1. 2.

4.3.
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Geleid de metalen werkblad-
steunen d.m.v. een tang in de 
stijlen bovenaan en sla deze 
vast met een lichte hamer.

Plaats nu onderaan en in het 
midden de legvlakken in de 
gleuven van de balken.

De onderbouw van de werkta-
fel is nu klaar. 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats het werkblad met de 
voorgeboorde bevestigingsga-
ten (4 mm)onderaan, zodat de 
gaten overeenkomen met de 
werkbladsteunen.

5.

7.

6.

8.

Montage werktafel S123 
06/2014



Opties werkbladen :

   ecolwood 30 mm              betonplex 21 mm             anthraciet 40 mm laminaat 2x18 mm     
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Bevestig het werkblad d.m.v. 
de houtdraadbouten M5x20 en 
de sluitringen.

Draai de bouten vast met de 
sleutel n°10.

Uw Almasystem werktafel is 
klaar voor gebruik.

9. 10.

Montage werktafel S123 
06/2014
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06/2014

werkbank =
- 1 werkblad
- 2 topbalken
- 2 balken
- 2 draagramen incl. werk-
bladsteunen  
(gemonteerd)  
- legvlakken 
- 4 houtdraadbouten 
M5x20 + sluitringen
Hou een lichte hamer en een 
sleutel (n°10) bij de hand.

Plaats de inhaakpunten van 
de balken onderaan op de 
noppen van de draagramen. 

Sla deze goed vast met een 
lichte hamer voor optimale 
stabiliteit.

Monteer op dezelfde wijze 
de topbalken helemaal 
boven de draagramen als 
werkbladondersteuning.

1. 2.

4.3.
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Plaats nu de legvlakken tussen 
de balken onderaan. Deze 
passen eenvoudig in de gleu-
ven van de draagbalken

De onderbouw van de werk-
bank is nu klaar.

Plaats het werkblad met de 
voorgeboorde bevestigingsga-
ten (4 mm) onderaan, zodat de 
gaten overeenkomen met de 
werkbladsteunen. 
 
 
 
 
 
 
 

Bevestig het werkblad d.m.v. 
de houtdraadbouten M5x20 en 
de sluitringen.

5.

7.

6.

8.

Montage werkbank S456 
06/2014



Opties werkbladen :

  beuk multiplex 40 mm     betonplex 2x18 mm               anthraciet 40 mm              ecolwood 30 mm
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Draai de bouten vast met de 
sleutel n°10.

Uw Almasystem werkbank is 
klaar voor gebruik.

9. 10.

Montage werkbank S456 
06/2014


