
uitvouwbed 160/180

1. Controleer of je alle onderdelen
hebt. De omranding B, bovenblad C en 
het koppelstuk D zijn optioneel.

3. Leg 2 bedstukken A klaar zoals 
weergegeven, met de insnedes 
naar boven.

5. Bevestig de gevouwen delen 
aan de klaargelegde stukken 
zoals weergegeven. Deel A is nu 
af.  

6. Leg om deel B te maken 2  
bedstukken A klaar zoals 
weergegeven, met de insnedes 
naar boven.   

4. Vouw 2 stukken gespiegeld  van 
elkaar over 1 van de 2 binnenste 
insnedes. Breng zelf een vouwlijn 
aan.

2.

Prefer instructions in a different language? Check www.KarTent.com/instructions

Het frame bestaat uit 4 delen. Het 
voor- en achterdeel (A) zijn 
hetzelfde, en worden gekoppeld 
aan de middendelen (B). 
Zie afbeelding voor het overzicht.
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32x  Bedstuk A
2x    Omranding B (optioneel)
8x    Bovenblad C (optioneel)

Wat zit er in de doos?

2x    Koppelstuk D (optioneel)



7. 8.
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Voeg 2 stukken toe over 
de klaargelegde stukken zoals 
weergegeven. Deel B is nu af. 

Bevestig nu de 2 delen A en 
de 2 delen B aan elkaar door de 
gleuven in elkaar te schuiven.  
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9.
Het frame zou er nu van 
bovenaf ongeveer zo uit moeten 
zien. Klopt dit niet, controleer dan 
of je delen A en B correct zijn. 

10. Herhaal stappen 1 t/m 9 en zet 
de 2 bedden naast elkaar.

11. 12.
Vouw de koppelstukken 
gespiegeld van elkaar zoals 
hierboven.

Schuif de koppelstukken in het 
achterste bed van boven naar 
beneden. 

13. 14.Schuif het andere bed vervolgens 
over de koppelstukken.
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Stappen 14 tot 18 zijn             
optioneel. Vouw de flappen van 
poot B naar binnen. 
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15.
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16.
Bevestig het frame aan de 
poten B. Maak gebruik van de 
gleuven. Doe dit aan beide 
kanten.

Vouw de flappen van poot B 
naar binnen en schuif in het 
frame. 

17. 18.
Vouw de flappen van bovenvlak 
C naar binnen.

Plaats als laatste het bovenvlak 
C op het frame en het uitvouw-
bed is af! 
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