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Belangrijk. 

Zorgvuldig bewaren. Nauwkeurig bestuderen 
 
 

     Fabrikant: Kids-F B.V.  
       Fresialaan 11   
       6851 TH Huissen 
  
       meubilair voor de kinderopvang 
 

   Tel: 026 – 4436440 
       Fax: 026 -  4436447 
 
       E-mail: info@kids-f.nl 
 
 
 
 
Montagehandleiding ophangbeugel:  
  
 

    Ophangbeugel gemonteerd op muur. 
 
 
 
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Kids-F product. Bij het juiste gebruik zult U jaren plezier 
hebben van dit hoogwaardige product. Lees daarom voor montage deze handleiding aandachtig door. 
 
Ladder ophangbeugel bedoeld in combinatie met ladder 005606 voor bij bedden Hsl06 modellen 
A.2.,C.2.,E.1., E.2., F.1., F.2., G.1., G.2., H.1., H.2.  
 
De door U aangekochte Ladder ophangbeugel 005625 is alleen bedoeld voor ladders van het type 
005606 andere ladders zullen niet passen en/of mogelijk gevaar veroorzaken. 
 
De beugel kan op een muur dan wel op de zijwand van het bed bevestigd worden. 
 
Voor bevestiging op de zijwand van een bed is montagemateriaal ingesloten. 
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Bevestiging op zijwand bed: 
 
Teken op een hoogte van 120 cm vanaf de vloer gemeten, een horizontale lijn op de zijwand van het 
bed, dit is de onderzijde van de ophangbeugel. Schroef nu met de 4 bijgeleverde bolkopschroeven 
5x30mm met ringetje de beugel op de zijwand van het bed. Zorg er voor dat links en rechts evenveel 
ruimte over blijft tussen de beugel en de aluminium staanders van het bed. Het ringetje niet vergeten 
te monteren anders kan er mogelijk een beschadiging aan de binnenzijde van het bed ontstaan !!! 
 
Bevestiging op muur: 
 
Teken op een hoogte van 120 cm vanaf de vloer gemeten een horizontale lijn op de muur (waterpas), 
dit is de onderzijde van de ophangbeugel. Houd nu de onderzijde van de beugel gelijk met de 
getekende lijn en neem de 2 bovenste montagegaten over op de muur. Boor de gaten in de muur en 
bevestig de beugel met schroeven en pluggen. Daar wij niet weten aan wat voor muur de beugel 
bevestigd wordt, worden en hiervoor geen schroeven en pluggen bijgeleverd, raadpleeg hiervoor de 
vakman. 
 
 
Waarschuwing:  Let bij boren altijd op voor leidingen en dergelijke in de muur !! 
 
 
Gebruik beugel: 
 
Ophangen:  
 
De Ladder met de aluminium strip over de bovenrand hangen en dan naar de wand toe laten 
bewegen.  
 

    Trap hangend aan beugel 
 
Afnemen:  
 
De ladder aan de onderzijde ca. 20cm van de wand bewegen en dan naar boven toe afnemen. Indien 
U de ladder alleen maar naar boven toe beweegt zult U ontdekken dat de ladder geblokkeerd wordt, 
dit is uit veiligheid zo geconstrueerd zodat kinderen niet eenvoudig de ladder zelf kunnen pakken. 
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     Trap aan onderzijde ca. 20 cm van muur bewegen en dan afnemen. 
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Garantie:  
 
4 jaar op constructie, van door Kids-F geleverde en gemonteerde producten, bij eigenlijk gebruik.    
1 jaar op lakwerk. Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk  
gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gekwalificeerde Kids-F 
monteurs met de originele onderdelen, alleen dan behoudt U een goed werkend, veilig en 
goedgekeurd product. 
 
Service: 
 
Kids-F B.V.heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of direct op  
026-4436440, zorg dat u Uw klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik 
wenst te maken. Tevens kunnen we U van dienst zijn via Uw dealer voor het jaarlijks onderhoud van 
al Uw Kids-F meubilair. 
 
 
 
 
 
Uw dealer:    
 
 
     ’t Heutinkhuis 
     Nijverheidsstraat 45 
     7461 AD Rijssen 
  
     Tel: 0548-536600   
 
  
 

 


