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Benodigdheden

handige gereedschappen om te gebruiken
Een goede voorbereiding
Het kan handig zijn om de volgende gereedschappen bij de hand te
hebben voor het verwijderen en monteren van je meubelwielen:

Monteer de meubelwielen altijd loodrecht
ten opzichte van de ondergrond.

Een beetje
kracht ;-)
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Stap 1

nieuwe meubelwielen uitzoeken
Meubelwielen bepalen
Houd bij het uitkiezen van je meubelwielen rekening met:
Materiaal: bij de meeste meubelwielen is het wiel gemaakt van kunststof of rubber
Ondergrond: je kunt meubelwielen kiezen die geschikt zijn voor een hardeof zachte ondergrond
Draagvermogen: houd rekening met het draagvermogen van de wielen
Aansluitmaat: de meeste meubelwielen hebben een aansluitmaat van 8mm of 10mm

Een kleine selectie uit ons assortiment
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Stap 2
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verwijderen oude meubelwielen
Meubelwielen verwijderen
Meubelwielen zijn altijd bevestigd aan een stift. Zit deze stift stevig vast? Vaak lukt
het met wat krachtinspanning om de stift tóch te verwijderen.
Stiftbevestiging: Verwijder het
wiel en de stiftbevestiging.

Stift met plaat: Verwijder de
schroeven uit de montageplaat.

Gebruik een kleed ter bescherming van je meubel en
kijk of je een prettige werkhoogte kunt creëren.

Stift met schroefdraad: Draai de
bout los en verwijder deze.

Stap 3
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huls en bevestiging bepalen
Verschillende situaties
Bekijk de situatie nu je het meubelwiel hebt verwijderd. Je kunt deze
situaties tegenkomen:
Poot met gat:
Ga verder met stap 3a

Poot met huls:
Ga verder met stap 3b

Poot met stift:
Ga verder met stap 3c

Poot met plaat:
Ga verder met stap 3d

Stap 3a

poot met gat
Huls bepalen
Wanneer er een gat zit op de plek waar het wiel moet komen, dan heb je een huls
nodig om het wiel te bevestigen. Huls bepalen:
Wat is de aansluitmaat van je wiel?
Is het gat rond of vierkant en wat zijn de afmetingen hiervan?

Meet de aansluitmaat van je wiel en de afmetingen van
het gat altijd met een schuifmaat op 0,5mm nauwkeurig.

Met deze twee stappen, weet je de afmetingen van de huls die je gaat gebruiken.
Wanneer je een huls hebt uitgekozen kun je verder met stap 3c
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Stap 3b

poot met huls
Huls hergebruiken
Controleer of de huls is voorzien van een bevestiging met schroefdraad.
Ja: bepaal de maat en kies een stift met draadaansluiting.
Ga verder naar stap 3c

Nee: kies een stift zonder draadaansluiting met de juiste maten.
Ga verder naar stap 3c

Wanneer je een nieuwe huls wilt uitkiezen ga dan naar stap 3a
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Stap 3c
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poot met stift
Stiftbevestiging hergebruiken
Je kunt een stiftbevestiging hergebruiken wanneer deze:
De juiste aansluitmaat heeft
Voorzien is van een klemringetje

Wanneer je stift niet voorzien is van een
klemringetje, kies dan een nieuwe
stiftbevestiging.

In goede conditie is
Meet de aansluitmaat van je wiel en de afmetingen van
het gat altijd met een schuifmaat op 0,5mm nauwkeurig.

Wanneer je de stiftbevestiging kunt hergebruiken kun je verder naar stap 4a

Stap 3c

poot met stift
Nieuwe stiftbevestiging
Stiftbevestiging bepalen:
Meet met een schuifmaat het gat in je huls/meubel
Bekijk welke aansluitmaat je uitgezochte wiel heeft.
Dit is vaak 8mm of 10mm.

Meet de afmetingen van het gat altijd met
een schuifmaat op 0,5mm nauwkeurig.

Met deze twee stappen weet je de afmetingen van de stift die je gaat
gebruiken. Je kunt nu verder naar stap 4a

10

Stap 3d
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poot met montageplaat
Montageplaat hergebruiken
Je kunt een montageplaat hergebruiken wanneer deze:
De juiste aansluitmaat heeft
Voorzien is van een klemringetje

Wanneer je montageplaat bij de stift niet
voorzien is van een klemringetje, kies dan
een nieuwe montageplaat.

In goede conditie is

Nieuwe montageplaat
Montageplaat bepalen:
Kijk naar de topplaatafmeting en controleer of deze passend zou zijn op de poot.
Bekijk welke aansluitmaat je uitgezochte wiel heeft. Dit is vaak 8mm of 10mm.
Je hebt nu een montageplaat en een nieuw meubelwiel uitgekozen. Je kunt
nu verder naar stap 4b

Stap 4
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meubelwielen monteren
Bevestigingsmaterialen monteren
Je hebt alle bevestigingsmaterialen om je meubelwielen te kunnen monteren. We gaan eerst
de materialen zoals een huls, stiftbevestiging of montageplaat monteren.

Huls en stiftbevestiging:
Ga verder met stap 4a

Monteer de meubelwielen altijd loodrecht
ten opzichte van de ondergrond.

Poot met montageplaat:
Ga verder met stap 4b

Stap 4a

meubelwiel met huls en bevestiging
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De huls monteren
Plaats de huls met de hand in het gat van de stoel- of meubelpoot. Druk met de hand de huls zover
mogelijk in het gat. Gebruik eventueel een lichte hamer om de huls helemaal in het gat te monteren.
Wanneer de huls voorzien is van gaatjes dien je deze vast te zetten met spijkers.

De bevestiging monteren
De stiftbevestiging plaats je allereerst in de aansluiting van het meubelwiel. Zet een beetje kracht
om ervoor te zorgen dat de stift goed klem zit in het meubelwiel.
Monteer nu de stift met het meubelwiel in de huls. Wanneer je een stiftbevestiging gebruikt
kun je de stift in de huls plaatsen en stevig aandrukken. Wanneer je een bevestiging hebt met
schroefdraad draai je de bevestiging in de huls totdat deze stevig vastzit.

Hoera!

Je hebt zelf je meubelwielen met huls en bevestiging gemonteerd.

Stap 4b

meubelwiel met montageplaat
Montageplaat en meubelwiel monteren
Plaats de montageplaat tegen de poot van je stoel of meubel en bevestig
deze met vier schroeven. Druk nu het meubelwiel op de montageplaat stevig vast.
Zorg ervoor dat de stift klem zit in de aansluiting van het meubelwiel.

Gefeliciteerd!

Je hebt zelf je meubelwielen met montageplaat gemonteerd.
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VEEL PLEZIER!

met je nieuwe meubelwielen

