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Montage Instructie: MOEStuintafel Big John 

Benodigd: een schroefmachine en bijgeleverde schroeven en torx bitje. 

 

Het MOEStuintafel Big John pakket, wordt op een pallet geleverd in vier onderdelen: 

- De achterkant van de MOEStuintafel Big John met twee gemonteerde poten. 

- De voorkant van de MOEStuintafel Big John met twee gemonteerde poten, met  

  legplank. De voor en achterkant zijn -voor het transport- in elkaar geschoven. 

- Een dekplank. Deze is met één schroef vastgemaakt in het pakket. 

- Een zakje, met torx20 bitje en 16 schroeven. 

 

1. Haal het torx20 bitje uit het zakje.  

2.   Maak de dekplank los (de schroef waarmee deze vast zit er-

uitdraaien). 

3.  Wanneer de voor- en achterkant van de Big John door ons zijn 

vastgeschroefd aan de pallet, dan hebben wij daarvoor twee 

schroeven gebruikt. Eén in elke poot. Verwijder deze dan nu. 

4. Demonteer de transportlatjes (aangebracht over de 

MOEStuinbakken) en haal de grijze MOEStuinbakken eruit. 

 

 

 

 

 

5. Schuif de -in elkaar geschoven- voor- en 

achterkant van de MOEStuintafel uit elkaar (dit 

kan wat knellen) en leg ze naast elkaar neer, 

zoals in het plaatje hiernaast. 
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6. Zet vervolgens (liefst even met twee personen) de voor- 

en achterkant van de MOEStuintafel Big John tegen 

elkaar. Ze zullen dan uit zichzelf zo blijven staan. 

 

7. Pak uit het zakje 10 meegeleverde schroeven. 

Breng aan beide zijden van de -tegen elkaar staande- 

planken 5 schroeven aan (verdeel over de plank). 

Schroef ze vervolgens vast, waardoor de MOEStuintafel 

Big John weer één geheel vormt. 

 

 

8. Pak nu de meegeleverde losse ‘dekplank’ en plaats deze 

aan één kant, boven twee poten. Welke kant van de 

tafel u kiest, is aan u! Het beste resultaat krijgt u, als u 

daarbij ook nog even let op de nerf van de dekplank en 

deze neerlegt met de ronding zoals hiernaast. 

 

 

9. Schroef de dekplank met de meegeleverde 6 schroeven 

vast op de MOEStuintafel Big John. 

 

 

 

 

 

 

10. Plaats nu de 8 MOEStuinbakken 

weer in de MOEStuintafel Big 

John. Deze is nu klaar voor 

gebruik! 

 

Wij wensen u veel MOEStuin 

plezier! 

 

 


