
 
 
 
INSTRUCTIE OPBOUW PROMOTIESTAND ZKKNL 
 
 
 

OPBOUW PRESENTATIEWAND 
 
 
Draai de koppelstukken steeds direct vast na het plaatsen van een legger, staander of voetsteun. 

1. Verleng de twee leggers met witte en gele markering zodat een legger van 3 meter ontstaat. 

2. Verleng de twee leggers met witte en groen/gele markering zodat een legger van 3 meter 

ontstaat. 

3. Bevestig aan de lange legger met gele markering de twee voetsteunen met gele markering 

en een rond koppelstuk. 

2/3 van de voetsteunen moet naar achter steken; de voetsteunen zitten onder de legger. 

4. Bevestig aan elk van de twee leggers met rode markering twee voetsteunen met rode 

markering en een rond koppelstuk. 

2/3 van de voetsteunen moet naar achter steken; de voetsteunen zitten onder de legger. 

5. Plaats de lange legger met gele markering en voetsteunen tussen de twee staanders met 

gele en rode markering en koppelstukken aan het koppelstuk met gele markering. *) 

6. Plaats de twee leggers met rode markering en voetsteunen elk aan een van deze twee 

staanders aan het koppelstuk met rode markering. 

7. Plaats de lange legger met groen/gele markering tussen deze twee staanders aan de 

koppelingen met groen/gele markering. 

8. Plaats de twee staanders met rode en blauwe markering met het koppelstuk met rode 

markering aan de leggers met rode markering en voetsteunen. **) 

9. Plaats de twee leggers met blauwe markering elk tussen een binnenste en een buitenste 

staander aan de koppelstukken met blauwe markering. 

10. Laat de zijwanden elk een hoek van ongeveer 120º maken met de achterwand. 

11. Breng op beide bovenste korte leggers elk 6 spanners aan en op de bovenste lange legger 

2 x 6 spanners. 

12. Breng op elk van de buitenste staanders 8 spanners aan en op elk van de binnenste 

staanders 2 x 8 spanners. 

13. Breng de doeken aan (de doeken zitten aan drie zijden vast, de onderkant blijft los). 

14. Breng zo nodig op de staanders of op de onderste leggers een spanner aan op de hoeken 

van het doek glad te trekken. 

*) Als de koppelstukken niet aan deze staanders zitten, zorg er dan voor dat de koppelstukken op de uiterste uiteinden 
van de staanders komen. Let bij het bevestigen van de koppelstukken op de draaimogelijkheden. 
**) Als de gebogen koppelstukken niet aan deze staanders zitten zorg er dan voor dat de staanders geheel in de 
koppelstukken gaan, de leggers sluiten in de koppelstukken op de staanders aan.  



DEMONTAGE PRESENTATIEWAND 
 
 
1. LET OP: Laat de zes ronde koppelstukken aan de voetsteunen zitten. 

Deze koppelstukken zijn geborgd! 

2. LET OP: Laat alle andere koppelstukken aan de staanders zitten. 

Deze koppelstukken zijn geborgd! 

 

3. Haal de doeken weg en berg het doek van de achterwand in de grootste koker en de beide 

doeken van de zijwanden in elkaar gerold in de middelste koker. 

Afbeeldingen naar binnen rollen! 

4. Voor de verdere demontage is de volgorde minder belangrijk. 

5. Berg de spanners op in de plastic doos. 

6. Berg ook de inbussleutel in de plastic doos. 

  



OPBOUW TAFEL 
 
 
Begin met het tafelblad (dit is erg belangrijk). 

1. Leg de drie delen van het tafelblad op de grond zodat je de bruine markeringen kunt zien. 

Het tafelblad ligt dan op zijn kop. 

2. Breng op één legger met gaten en bruine markering 8 spanners aan (het doek komt aan de 

haken). 

3. Bevestig deze legger met de bouten en vleugelmoeren op de drie delen van het tafelblad, 

dat is dus aan de onderzijde van het tafelblad. Let goed op de bruine markering bij de 

gaten. Dit luistert erg nauw. De koppelstukken liggen onder de naden in het tafelblad. 

4. Plaats de twee dwarsleggers met de groen/gele markering in de koppelstukken met 

groen/gele markering die aan de legger met gaten zitten. 

Deze dwarsleggers worden niet vast gedraaid. 

5. Bevestig de tweede legger met gaten en bruine markering met de bouten en vleugelmoeren 

op het tafelblad, waarbij de al geplaatste dwarsleggers in de koppelstukken met groen/gele 

markering komen. Let goed op de bruine markering bij de gaten. Dit luistert erg nauw. 

6. Plaats een dwarslegger met zwarte markering tussen twee poten in de koppelstukken met 

zwarte markering. 

7. Breng op de dwarslegger 5 spanners aan. 

8. Bevestig deze combinatie bij de zwarte markering aan de leggers, die aan het tafelblad 

zitten (dwarsleggers tegen het tafelblad). 

9. Herhaal de punten 6, 7 en 8. 

10. Plaats de overige twee dwarsleggers met zwarte markering tussen de poten. 

11. Plaats de twee lange leggers met zwarte markering tussen de poten. 

12. Draai alle koppelstukken met zwarte markering vast (niet de t-koppelstukken met groen/gele 

markering) *). 

13. Breng op elk van de beide poten aan de zijde waar al spanners zitten 2 x 5 spanners aan. 

14. Breng op elk van de beide andere poten 5 spanners aan. 

15. Breng op de lange ligger (aan de zijde waar al spanners zitten) 8 spanners aan. 

16. Breng op elk van de korte leggers 5 spanners aan. 

17. Draai het geheel onderste boven. 

18. Breng de doeken aan (de doeken zitten aan vier zijden vast). 

 
*) Als de koppelstukken niet aan de poten zitten zorg er dan voor dat de poten geheel in de koppelstukken gaan, de 
leggers sluiten in de koppelstukken op de poten aan. 

  



DEMONTAGE TAFEL 
 
 
1. LET OP: Laat de vier t-koppelstukken met groen/gele markering aan de leggers met gaten 

zitten. 

Deze koppelstukken zijn geborgd! 

2. LET OP: Laat de andere acht koppelstukken met zwarte markering aan de poten zitten. 

Deze koppelstukken zijn geborgd! 

3. Haal de doeken weg en berg die in elkaar gerold in de kortste koker. 

Afbeeldingen naar binnen rollen! 

4. Voor de verdere demontage is de volgorde niet belangrijk. 

5. Berg de spanners op in de plastic doos. 

6. Berg ook de inbussleutel in de plastic doos. 

 
 
 
 
Problemen bij de opbouw: bel niet het callcenter, je hebt gewoon pech. 


