
Kast/ TV-Meubel

Stap 1
De doos aan één zijde dicht maken. Doe dit voor het gemak 
met de korte flap naar de boven kant. Begin met de twee gelijke 
flappen, hierna vouw je de kleine flap naar binnen toe. Als 
laatste stap de doos sluiten d.m.v. de lipjes. 

Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis nu in 
de opening van de doos schuiven. Maak de doos dicht zoals bij 
stap 1 omschreven. 
Optioneel - de vier pootjes in de hoeken vastplakken.

Stap 3
De doos180 graden draaien (Tip: druk de doos tijdens het 
draaien goed vast in het midden zodat het kruis niet verschuift.) 

Stap 4 
Verwijder de tape van de voorzijde van het paneel (A). Lijn deze 
goed uit en plak hem vast. Nu het tape van de bovenkant van 
het paneel (B) verwijderen en deze vastplakken. 
Optioneel - Voor hogere kasten kunnen de dozen opelkaar 
gestapeld worden.

Let op: bij gestapelde producten komt er alleen een kruis in de 
bovenste doos

1 doos   90cm breed x 50cm diep x 45cm hoog

1 paneel  Opdruk kast wit of houtlook

1 kruis   twee losse platen in elkaar schuiven

4 pootjes   optioneel

Benodigdheden:
Stap 1

Stap 2 Optioneel

Stap 3 Stap 4             B Optioneel
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Stap 3 
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Stap 3

Fauteuil/2-zits/3-zits bank

Stap 1
De benodigde dozen afzonderlijk met tape dichtplakken.
Fauteuil 4 dozen, 2-zits 6 dozen, 3-zits 8 dozen. 

Stap 2
De dozen groeperen tot een fauteuil/ bank.

Stap 3
De stoffen hoes overheen trekken. (Tip: Het CUBIQZ label 
zit altijd aan de voorkant van de rechter armleuning.) 

Optioneel 
Knopspeltjes in de hoeken van de zitting gebruiken om de 
stof te fixeren. 

1,2 of 3 dozen zitting(en)           60cm breed x 60cm diep x40cm hoog

1,2 of 3 dozen rugleuning(en)   60cm breed x 20cm diep x 74cm hoog

2 dozen armleuning         80cm breed x 15cm diep x 60cm hoog

1 Hoes in de bestelde kleur  

Benodigdheden:
Stap 1 Stap 2

Stap 3 

Eettafel

Stap 1
De dozen voor de poot afzonderlijk met transparant tape 
dichtplakken. Het tafelblad met het dubbelzijdig tape vast 
plakken. De meegeleverde plaat in het tafelblad laten zitten, dit 
dient als versteviging.  (Tip: Leg het tafelblad op een vlakke 
ondergrond tijdens het plakken, zo wordt het blad recht)
Stap 2
De twee dozen voor de poot aan elkaar plakken. 
Let op: Gebruik tape alleen aan de boven en onderkant van de 
poot. Anders wordt dit zichtbaar. 
Stap 3
Schuif nu de plaat met de opening over de poot heen.

1 tafelblad 90cm breed x 90cm diep x10cm hoog
2 dozen poot 60cm breed x 20cm diep x 74cm hoog
1 plaat  deze zit al in het tafeblad.

Benodigdheden:

Benodigdheden:
Zuil
1 doos    28cm breed x 28cm diep x 80cm hoog
1 kruis    twee losse platen in elkaar schuiven

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdige tape. 
Let hierbij op de volgorde van de flappen zoals aangege-
ven op de tekening.  
Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis in 
de opening van de doos schuiven.

Stap 2

Inside the box there is a brown plate. please leave it inside, it is for extra security.
Please place the box on a flat ground while closing!

1,2	or	3	boxes	for	seat	(s)										60cm	wide	x	60cm	deep	x40cm	high

1,2	or	3	boxes	for	backrest	(s)		60cm	wide	x	20cm	deep	x	74cm	high

2	boxes	for	armrest																				80cm	wide	x	15cm	deep	x	60cm	high

1	Cover	in	the	ordered	color

Step	1

Close	the	required	boxes	separately	with	tape.	Armchair	4	boxes,	2-

seater	6	boxes,	3-seater	8	boxes.

Step	2

Group	the	boxes	into	an	armchair	/	couch.

Step	3

Pull	the	fabric	cover	over.	(Tip:	The	CUBIQZ	label	is	always	on	the	

front	of	the	right	armrest.)

OpVonal

Use	small	pins	in	the	corners	of	the	seat	to	fix	the	fabric.

Iron	the	fabric	cover	when	it	has	been	pulled	over	the	boxes.

	
	Armchair	/	2-seater	/	3-seater	sofa
Necessi&es:

1	box																												90cm	wide	x	50cm	deep	x	45cm	high
1	printed	panel										Printed	panel	white	or	wood	look
1	cross																									two	cardboard	plates	slide	into	each	other
4	plas;c	feet														op;onal

Step	1
Close	the	box	on	one	side.	Start	with	the	two	equal	flaps,	then	fold	the	
small	flap	inwards.	As	the	final	step,	close	the	box	by	using	the	tabs.

Step	2
Slide	the	two	plates	into	a	cross.	Now	push	this	cross	into	the	opening	of	
the	box.	Close	the	box	as	described	in	step	1.
Op;onal	-	glue	the	four	legs	in	the	corners.

Step	3
Rotate	the	box	180	degrees	(Tip:	press	the	box	in	the	middle	while	
turning	so	that	the	cross	does	not	shiQ).

Step	4
Remove	the	tape	from	the	front	of	the	panel	(A).	Align	well	and	s;ck	it.	
Now	remove	the	tape	from	the	top	of	the	panel	(B)	and	s;ck	it.

Note:	with	stacked	products,	there	will	only	be	a	cross	in	the	top	box

		Cabinet	/	TV-cabinet
Necessi&es:

		Cabinet	/	TV-cabinet

		Dinner	table
Necessi&es:
1	tabletop																								90cm	wide	x	90cm	deep	x10cm	high
2	boxes	for	leg																60cm	wide	x	20cm	deep	x	74cm	high
1	cardboard	plate										it	is	already	in	the	tabletop

Step	1
Close	the	boxes	for	the	leg	separately	with	transparent	tape.	Close	the	
table	top	with	the	double-sided	tape.	Leave	the	supplied	plate	in	the	table	
top,	this	serves	as	reinforcement.	(Tip:	Place	the	tabletop	on	a	flat	surface	
while	closing,	so	the	tabletop	will	be	straight)
Step	2
SKck	the	two	boxes	for	the	leg	together.
Note:	Use	tape	only	on	the	top	and	boOom	of	the	leg.	Otherwise	this	will	
be	visible.
Step	3
Now	slide	the	plate	with	the	opening	over	the	leg.

		Pillar
Necessi&es:

1	box														28cm	wide	x	28cm	deep	x	80cm	high
1	cross											two	cardboard	plates	slide	into	each	other

Step	1
Close	the	box	using	the	double-sided	tape.	Note	the	order	of	the	flaps	
as	indicated	on	the	drawing.

Step	2
Slide	the	two	plates	into	a	cross.	Push	this	cross	into	the	opening	of	
the	box.

Step	1 Step	2

Step	3

Step	1

Step	2

Step	3 Step	4 Op#onal

Op#onal

Step	1 Step	2 Step	3

Step	1 Step	2

Please	note:	always	place	the	supplied	
“do	not	sit	plates”	on	the	products!

BUILDING	INSTRUCTION		FURNITURE



Stap 3
De dozen afzonderlijk met de dubbelzijdig tape dichtplakken.-
De doos met vlam met transparant tape dichtplakken. 
Tip: leg de ligger op een vlakke ondergrond tijdens het 
plakken. 

Stap 4
De dozen groeperen tot een haard. De ligger met hulp van de 
dubbelzijdig tape vastplakken. 

Optioneel 
De dozen aan de achterkant van de haard met transparante 
tape aan elkaar vastplakken voor extra stevigheid.

2 Staanders   28cm breed x 28cm diep x 80cm hoog
1 ligger  116cm breed x 28cm diep x 15cm hoog
1 doos met vlam   80cm breed x 15cm diep x 60cm hoog 

Benodigdheden haard:

Stap 3 Stap 4 Optioneel

Optioneel

Optioneel

Salontafel/ Poef

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdig tape. 
Let hierbij op de volgorde.
Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis 
nu in de opening van de doos schuiven

Stap 3 (alleen voor de poef) 
De stoffen hoes overheen trekken. Tip: De hoes uitlijnen 
met de hoeken dan de hoes gelijkmatig naar beneden 
trekken

1 doos    60cm breed x 60cm diep x 40cm hoog
1 kruis    twee losse platen in elkaar schuiven
1 stoffen hoes   Optioneel

Bijzettafel/ Nachtkast/ Kruk

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdige tape. 
Let hierbij op de volgorde.
Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis 
nu in de opening van de doos schuiven
Optioneel
De stoffen hoes overheen trekken. Tip: De hoes uitlijnen 
met de hoeken dan de hoes gelijkmatig naar beneden 
trekken. 

1 doos          45cm breed x 45cm diep x 45cm hoog
1 kruis (optioneel Bijzettafel, Nachtkast)    twee losse platen in elkaar schuiven 
1 stoffen hoes         Optioneel 

Bed

Stap 1
Vouw en plak de dozen voor het bed dicht. Doe dit voor 
het gemak met de korte flap naar de bovenkant. Begin met 
de twee gelijke flappen, hierna vouw je de kleine flap naar 
binnen toe. Als laatste stap de doos sluiten d.m.v. de lipjes. 

Stap 2
De achterwand vouwen en dichtplakken met behulp van 
het dubbelzijdige tape. (Tip: Leg de doos op een vlakke 
ondergrond tijdens het plakken, zo wordt de achterwand 
mooi recht.) 

Stap 3 
Vorm de dozen tot een bed.

Tip 1 Bevestig de dozen onderling aan elkaar met 
transparant tape.

Tip 2 Kleed het bed aan met beddengoed. 

4 dozen  bed  90cm breed x 50cm diep x 45cm hoog
1 achterwand  90cm breed x 10cm diep x 90cm hoog

Benodigdheden:

Stap 3Stap 2

Stap 1

Stap 1 Stap 2

Stap 2

Benodigdheden staander:
Haard
1 doos    28cm breed x 28cm diep x 80cm hoog
1 kruis    twee losse platen in elkaar schuiven

Stap 1
Plak de doos dicht met behulp van het dubbelzijdige tape. 
Let hierbij op de volgorde van de flappen zoals aangege-
ven op de tekening.  

Stap 2
De twee platen in elkaar schuiven tot een kruis. Dit kruis in 
de opening van de doos schuiven.

Stap 2

Stap 1
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Stap 1

Benodigdheden:

Benodigdheden:

	Bed

Fireplace
Necessi&es	for	the	pillar:
1	box													28cm	wide	x	28cm	deep	x	80cm	high
1	cross										two	cardboard	plates	slide	into	each	other

Necessi&es	for	the	fireplace:
2	pillars																								28cm	wide	x	28cm	deep	x	80cm	high
1	upper	box																116cm	wide	x	28cm	deep	x	15cm	high
1	box	with	flame								80cm	wide	x	15cm	deep	x	60cm	high

Step	1
Close	the	box	using	the	double-sided	tape.	Note	the	order	of	the	flaps	
as	indicated	on	the	drawing.
Step	2
Slide	the	two	plates	into	a	cross.	Push	this	cross	into	the	opening	of	the	
box.
Step	3
Close	the	boxes	separately	with	the	double-sided	tape.	Close	the	box	
with	flame	with	transparent	tape.
Tip:	place	the	upper	box	on	a	flat	surface	while	closing.
Step	4
Group	the	boxes	into	a	fire.	Secure	the	boxes	with	the	help	of	the	
double-sided	tape.

OpGonal
SGck	the	boxes	at	the	back	of	the	fireplace	with	transparent	tape	for	
extra	strength.

Coffee	table	/	hocker
		Necessi'es:

Side	table	/	nightstand	/	hocker
Necessi&es:
1	box																						45cm	wide	x	45cm	deep	x45cm	high
1	cross																			two	cardboard	plates	slide	into	each	other
1	fabric	cover							op9onal

Step	1
Close	the	box	using	the	double-sided	tape.	Note	the	order	of	the	
flaps	as	indicated	on	the	drawing.
Step	2
Slide	the	two	plates	into	a	cross.	Push	this	cross	into	the	opening	
of	the	box.
Step	3	(only	for	the	hocker)
Pull	the	fabric	cover	over.	Tip:	Align	the	cover	with	the	corners	
and	then	pull	down	the	cover	evenly

Necessi&es:
4	boxes	bed										90cm	wide	x	50cm	deep	x	45cm	high

1	headboard									90cm	wide	x	90cm	deep	x10cm	high

Step	1

Close	the	box	on	one	side.	Start	with	the	two	equal	flaps,	then	fold	the	

small	flap	inwards.	As	the	final	step,	close	the	box	by	using	the	tabs.

Step	2	

Close	the	headboard	with	the	double-sided	tape.	(Tip:	Place	the	box	flat	

on	a	flat	surface	while	closing,	so	the	headboard	will	be	straight)

Step	3

Shape	the	boxes	into	a	bed.	(the	boxes	are	50cm	long	and	form	a	total	

length	of	200cm.	By	MlMng	the	boxes	1/4	a	size	of	180	cm	can	be	made)

Tip	1	AQach	the	boxes	together	with	transparent	tape.

Tip	2	Dress	the	bed	with	bedding.

Op#onal			

Step	1 Step	2

			Step	3 			Step	4

Step	1 Step	2 Op#onal			

Step	1 Step	2 Op#onal			

Step	1

Step	2 			Step	3

1	box																			60cm	wide	x	60cm	deep	x40cm	high
1	cross																two	cardboard	plates	slide	into	each	other
1	fabric	cover				op:onal

Step	1
Close	the	box	using	the	double-sided	tape.	Note	the	order	of	the	
flaps	as	indicated	on	the	drawing.
Step	2
Slide	the	two	plates	into	a	cross.	Push	this	cross	into	the	opening	
of	the	box.
Step	3	(only	for	the	hocker)
Pull	the	fabric	cover	over.	Tip:	Align	the	cover	with	the	corners	
and	then	pull	down	the	cover	evenly

Tekst

Tekst


