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Montage Instructie: MOEStuintafel Herby 

Benodigd: een schroefmachine, een meetlintje of rolmaat, een potlood en 

bijgeleverde schroeven en torx bitje. 

 

1.  De MOEStuintafels Herby wordt geleverd in twee pakketten. De legplank, poten 

en dekplank zitten dus in een pakketje. 

2. Haal de grijze moestuinbakken en bevestigingsmaterialen uit de MOEStuintafel. 

3.  Leg de MOEStuintafel ondersteboven op een vlakke ondergrond (met de 

draaglatjes aan de bovenkant, zie foto), zodat u goed kunt zien of u de juiste 

poot op de juiste hoek plaatst. De poten hebben nl. een bredere en een iets 

smallere zijde.  

4. Pak een losse poot en zet deze op een hoek aan de buitenkant van de MOEStuin-

tafel, met het brede deel van de poot aan de lange zijde van de MOEStuintafel. 
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5 .  Schroef zo iedere poot vast met 6 schroeven vast: 4 in het brede deel, 2 in het 
smallere deel (zie foto). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en het 
TORX 20 bitje.  

 
6.  Leg de MOEStuintafel met de lange zijkant met het logo op de grond. Pak 

vervolgens de losse legplank. 

7.  Meet daarna 30cm vanaf de onderkant van die 2 poten (zet een streepje met 

een potlood) en plaats de legplank daar tussen. 

 

8.  Schroef de legplank aan iedere zijde met 3 schroeven aan de binnenkant van de 
MOEStuintafel. De schroeven komen in het smalle deel van een poot (zie foto). 
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9.  Zet de 2 overgebleven latjes in de achterste hoeken van de legplank (zie foto) en 

schroef deze vast aan de legplank (rand) en de MOEStuintafel, met 2 schroeven. 

Let op: liefst de bovenste schroef beetje schuin omhoog te schroeven, tegen het 

evt. splijten van het hout. 

10.  Zet de tafel overeind en plaats de moestuinbakken in de MOEStuintafel.  

11. Monteer de dekplank (met een schroef links en een schroef rechts) als laatste 

boven de poten, aan de kant waar de draaglatjes niet helemaal tot het einde 

doorlopen. 

 

 

Klaar! 


