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1 Alvorens te beginnen met de instAllAtie

CONTROLEER DE INHOUD VAN UW BESTELLING

Een boekenkast bestaat altijd uit de volgende elementen:
• Planken die versneden zijn volgens uw maten. 

Het aantal planken hangt af van het aantal niveaus van uw boekenrek.

• Een of meerdere set(s) “U”-vormige dozen.  
Deze “U”-dozen worden in elkaar gepast zoals Russische matroesjka’s, en zo geleverd.

• Een zakje met enkele houten wiggen en enkele schroeven en pluggen. 
De wiggen en schroeven maken uw boekenkast stabiel.

 
UW BESTELLING UITPAKKEN
 
Haal de “U”-vakken per twee uit hun verpakking. Haal nooit een volledige set uit 
de doos door de grootste “U’s” naar boven te trekken. 
 
Gebruik geen scherp voorwerp om uw pakketten te openen, aangezien u de inhoud 
kunt beschadigen.

BEREID HET NODIGE MATERIAAL VOOR
 
Een waterpas om uw boekenkast verticaal en horizontaal goed te positioneren.

BESCHERM UZELF EN UW INTERIEUR 

Het hout kan snijden. Draag handschoenen of hanteer de onderdelen met voorzorg. 
 
Bescherm uw vloer en voorkom dat u zware elementen versleept die krassen op uw 
vloer zouden kunnen maken.

Als u over een boekenkast uit natuurlijk hout beschikt, vergeet dan 
niet de transparante beschermfolie te verwijderen die de planken 
beschermt.
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2 PlAAts de eerste PlAnk

Neem de eerste plank en plaats ze waar u de boekenkast wilt hebben.

Controleer met behulp van de waterpas of de eerste plank zowel in de breedte als in 
de diepte goed horizontaal is. Zo zorgt u ervoor dat uw boekenkast horizontaal is en 
goed tegen de muur “plakt”. Indien nodig, kunt u dit aanpassen met de wiggen die 
hiervoor geleverd werden.

Bestaat uw boekenkast uit leggers voor grote boeken?
Begin met het monteren van uw boekenkast door de diepste plank 
op de vloer te leggen.
Plaats nooit een diep onderdeel van de boekenkast (26 cm) boven 
een minder diep onderdeel (17 cm).

Is uw boekenkast breder dan 240 cm?
De planken worden in twee ongelijke lengtes gesneden: wissel de 
opeenvolgende lagen af om het uiteinde van twee planken op elke 
verdieping op de kruising van een “U”-vak te plaatsen.
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3 kies en PlAAts de “U”-vAkken

SELECTEER DE “U”-VAKKEN

The Perfect Bookshelf is een modulaire boekenkast. U bepaalt hoe u de “U”-
vakken plaatst, zodat ze voldoen aan uw behoeften en het gewenste ontwerp. 

Raadpleeg de tekening op de afleveringsbon, die u een voorbeeldconfiguratie
van uw boekenkast toont.

POSITIONEER DE “U”-VAKKEN

Van zodra u de “U”-vakken voor het eerste niveau hebt geselecteerd, plaatst u ze zo op
de plank dat ze worden bevestigd door de plank vast te klemmen. De randen vooraan
en achteraan van de “U”-vakken moeten rond de plank zitten.

Schuif de “U”-vakken over de plank in functie van uw behoeften (bijvoorbeeld
het aantal boeken dat u in een “U”-vak of tussen 2 “U”-vakken wilt plaatsen) en in functie 
van de gewenste look (min of meer symmetrisch).

Neem altijd de volgende regels in acht:
• Er zijn minimum 2 “U”-vakken nodig per niveau.
• Laat nooit meer dan 55 cm tussen de 2 “U”-vakken.
• Laat nooit meer dan 15 cm tussen een “U”-vak en de rand van 

de legplank.
• Indien mogelijk combineert u op eenzelfde legplank de klein-

ste vakken met de grootste vakken.
• Zorg ervoor dat de “U”-vakken op elk niveau ongeveer de 

helft van de totale breedte  van de legplank bezetten.
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3 PlAAts de tweede PlAnk

Plaats de tweede plank boven de eerste rij vakken en zorg ervoor dat ze goed tussen de 
randen van de “U”-vakken past.

Met behulp van de waterpas controleert u nogmaals dat uw boekenkast goed hori-
zontaal staat in de richting van de diepte en tegen de muur is “geplakt”. Indien nodig 
corrigeert u met behulp van de houten wiggen door ze verticaal ten opzichte van de 
“U”-vakken te plaatsen.

4 PlAAts de volgende legPlAnken

Kies de “U”-dozen en plaats ze op de tweede plank zoals u dit hebt gedaan voor het 
eerste niveau. Zorg ervoor dat de vakken goed op de plank worden geklemd. 

Plaats de volgende plank bovenop de vakken en zorg ervoor dat ze goed tussen de 
randen van de “U”-vakken past. 
 
Ga zo verder tot u het voorziene aantal niveaus hebt verkregen (raadpleeg de lever-
ingsbon). 
 
Monteer het diepste deel van het rek (voor grote boeken) alvorens de minder diepe 
delen te monteren. 

Volg altijd de regels die zijn beschreven in stap 3.

Bestaat uw boekenkast uit legplanken voor middelgrote en kleine 
boeken?
U kunt de legplanken voor kleine (22 cm) en middelgrote
(25 cm) boeken naar wens afwisselen.
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5 om Af te ronden

Voor een perfecte stabiliteit en voor uw veiligheid, raden wij u aan om de legplanken 
aan de muur te bevestigen met behulp van de schroeven en pluggen die hiervoor in uw 
pakket werden meegeleverd.

U kunt uw boekenkast nu vullen. Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u op-
merkingen heeft of om een foto op te sturen van uw geplaatste Perfect Bookshelf.

Als u uw Perfect Bookshelf wilt demonteren:
• Maak ze volledig leeg.
• Als u de boekenkast aan de muur hebt bevestigd, maakt u de schroeven 

los.
• Demonteer de boekenkast in de omgekeerde versie van de montage:

 Verwijder de bovenste plank. 
 Verwijder de bovenste rij “U”-vakken.
 En zo verder tot de volledige demontage van uw boekenkast. 
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