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INSTRUCTIONS - ENGLISH

INSTRUCTIES – NEDERLANDS

Please use an Allen key, or alternatively a cordless drill set to a low torque. All bolts should be
screwed in without resistance. If you feel resistance, unscrew the bolt. Failing to follow these
instructions may result in damage to the tabletop or inserts. Assemble the table where it is to
be placed. Work with at least 2 people. Work on a soft surface to protect the wooden parts
and the tabletops.

Gebruik bij voorkeur een inbussleutel of een accuboor ingesteld op een laag koppel.
Bouten moeten zonder weerstand worden ingeschroefd. Als er weerstand is, draait u de
bout er weer uit. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit schade toebrengen aan
het tafelblad of de inserts. Monteer de tafel op de locatie waar deze moet komen te staan.
Werk met minimaal 2 personen. Zorg voor een zachte ondergrond om de houten onderdelen
en de tafelbladen te beschermen.

1. Position all rails on the underside of the tabletop.
2. Fix all rails to the tabletop using the steel connectors. Do not fully tighten the bolts.
Only tighten all of the bolts once all rails have been fixed into place.
3. Fix the steel brackets to the rails.
4. Use the nut and bolt to fix the table legs firmly to the brackets.
5. Carefully turn the table over.
If necessary, use the adjustable feet to compensate for uneven ground.
Ensure constant humidity of between 50% and 60%, to prevent the solid wood parts from
rubbing or cracking. Maintenance instructions are available on our website.
Please sort and compact the packaging materials before disposal. Thank you.
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1. Positioneer alle regels op de onderzijde van het tafelblad.
2. Bevestig alle regels aan het tafelbladen met de stalen verbinders zonder de bouten hele
maal vast te draaien.
Draai pas als alle regels bevestigd zijn alle bouten stevig vast.
3. Bevestig de stalen hoekplaten aan de regels.
4. Draai de tafelpoten met de bout en de moer stevig vast aan de hoekplaat.
5. Keer de tafel voorzichtig om.
Oneffenheden in de vloer kunnen worden opgevangen door de stelvoeten.
Zorg voor een constante luchtvochtigheid tussen de 50 en 60% zodat de massief houten
delen niet gaan scheuren of kieren. Instructies voor onderhoud vindt u op onze website.
Zorg dat het verpakkingsmateriaal compact en gescheiden wordt afgevoerd. Hartelijk dank.

manual beech basics - DUM 11-2021

3

