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Inhoud van pakket: 
4 delen van 200cm x 20cm  

1 deel van 200cm x 9cm  

2 delen van 200cm x 6cm  

2 delen van 36cm x 6cm  

1 deel van 200cm x 3,2cm  

3 delen van 40cm x 3,2cm  

1 deel van 193cm x 3,2cm  

3 delen van 33cm x 3,2cm  

16 delen van 61,8cm x 20cm  

2 delen van 66cm x 20cm  

8 delen van 58cm x 3,2cm  

4 delen van 53cm x 3,2cm  

4 delen van 48cm x 3,2cm  

200 schroeven van 4mm x 50mm 

 

Voordat u begint: 
Wij adviseren u om, tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap: 

• een boormachine 
• een houtboor met dikte 3 of 4mm 
• een kruiskopschroevendraaier 

• een rolmaat 
• een potlood 
• een (combinatie)schrijfhaak 

 

Het wordt u ten zeerste aangeraden om de schroefgaten voor te boren met een dun boortje. 
Hierdoor vergemakkelijkt u de montage en verkleint u ook de kans dat het hout gaat splijten tijdens 
het in elkaar schroeven van de constructie. Let op tijdens het monteren, het is een natuurlijk 
product, de maten kunnen enigszins afwijken. In de tekening wordt de breedtemaat 20cm gebruikt, 
maar dit is indicatief, meestal is het tussen de 19,4 en 20,4cm in.  Bij het opstellen van deze 
handleiding is er met dit verschil rekening gehouden, daarom is het belangrijk om de volgorde van de 
handleiding te volgen. 
 
Wij, van xsteigerhout, gaan er vanuit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouwpakket in 
elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat 
hieruit kan voortvloeien. 
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Stap 1. De kubussen: 
Benodigdheden:   

16 delen van 61,8cm x 20cm  

2 delen van 66cm x 20cm  

8 delen van 58cm x 3,2cm  

 

4 delen van 53cm x 3,2cm  

4 delen van 48cm x 3,2cm 

88 schroeven van 4mm x 50mm 

 

Stap 1a. De buitenzijden: 
Plaats 3 delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een 
vierkant op een vlakke ondergrond. 

Schroef 1 deel van 58cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde 
van het vierkant.  

Schroef de 2 delen van 53cm x 3,2cm vast aan de 
buitenzijden van het vierkant.  

En schroef 1 deel van 58cm x 3,2cm vast aan de 
onderzijde van het vierkant 

Gebruik de hiernaast staande tekening om u te 
oriënteren.  

 De schroeflocaties welke zijn aangegeven met betreffen de schroeflocaties om op 
een later moment de kubus in zijn geheel in elkaar te schroeven. 

Herhaal deze stap voor de andere buitenzijde van de bank. 
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Stap 1b. De zittingzijden: 
Plaats 3 delen van 61,8cm x 20cm in de vorm van een 
vierkant op een vlakke ondergrond. 

Schroef 1 deel van 58cm x 3,2cm vast aan de bovenzijde 
van het vierkant.  

Schroef de 2 delen van 48cm x 3,2cm vast aan de 
buitenzijden van het vierkant.  

En schroef 1 deel van 58cm x 3,2cm vast aan het vierkant 
ter hoogte van de onderzijden van de delen van 48cm x 
3,2cm. 

Gebruik de hiernaast staande tekening om u te oriënteren.  

 De schroeflocaties welke zijn aangegeven met betreffen de schroeflocaties, om op 
een later moment de kubus in zijn geheel in elkaar te schroeven. 

Herhaal deze stap voor de andere buitenzijde van de bank. 

 

 



www.xsteigerhout.nl | info@xsteigerhout.nl 
 

5 

 

Stap 1c. De kubus: 
Plaats een “zittingszijde” (stap 1b) op een vlakke ondergrond en plaats aan weerskanten een 
deel van 61,8cm x 20cm.  

Schroef deze drie stukken, vanuit de binnenzijde van de kubus, aan elkaar op de eerder 
aangegeven schroeflocaties (        ). 

 

Plaats een “buitenzijde” (stap 1a) op een vlakke ondergrond en plaats hier over de zojuist in 
elkaar geschroefde U-vorm. 

 

 

Schroef nu de bovenkant op de kubus en doe dit wederom vanuit de binnenzijde van de 
kubus, op de eerder aangegeven schroeflocaties (        ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor de tweede kubus van de bank. 
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Stap 2. De zitting: 
Benodigdheden:  

2 delen van 200cm x 20cm  

1 deel van 200cm x 9cm  

1 deel van 200cm x 6cm  

1 deel van 200cm x 3,2cm  

3 delen van 40cm x 3,2cm 

44 schroeven van 4mm x 50mm 

 
Stap 2a. De zitting monteren: 

Bovenaanzicht 

 

 

 

 

Zijaanzicht 
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Stap 3. De rugleuning: 
Benodigdheden:  

2 delen van 200cm x 20cm  

1 deel van 200cm x 6cm  

1 deel van 193cm x 3,2cm  

3 delen van 33cm x 3,2cm 

2 delen van 36cm x 6cm  

44 schroeven van 4mm x 50mm 

 
Stap 3a. De leuning monteren:  

Bovenaanzicht 

 

 

 

Zijaanzicht 
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Stap 4. Alles samenvoegen: 
Benodigdheden:   

2 Kubussen (Stap 1) 

1 Zitting (Stap 2) 

1 Rugleuning (Stap 3) 

29 schroeven van 4mm x 50mm 

 
Stap 4a. De zitting bevestigen:  
De bovenkant van de zitting zit, gemeten van de grond, op een hoogte van 43 centimeter. 

Maak de zitting vast aan de kubussen met 7 schroeven per kubus. 

Gebruik de onderstaande aanzichten om uzelf te oriënteren. 

Vooraanzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsnede zijaanzicht 
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Stap 4b. De rugleuning bevestigen:  
Hou de onderkant van de rugleuning gelijk aan de achterkant van de zitting en kantel de rugleuning 
naar achteren totdat de achterzijde van de leuning de kubus snijdt. 

Maak de rugleuning vast aan de kubussen met 5 schroeven per kubus. 

Gebruik de onderstaande aanzichten om uzelf te oriënteren. 

 

 

Vooraanzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsnede zijaanzicht 

zijn de vijf schroeflocaties om de zitting aan de rugleuning aan vast te koppelen.  
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Stap 5. En wat nu?: 
Indien alles correct gemonteerd is, is dit het eindresultaat. 

 

Plaats uw loungebank van xsteigerhout.nl op de gewenste plaats en geniet van de door u zelf 
gemonteerde loungebank. Veel plezier met uw product! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

xsteigerhout.nl 
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