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MANUAL



2. Open the box and unpack the fixings box to collect all screws and other parts.

2. Open de doos, open het fixings doosje om alle schroefjes alvast klaar te 

leggen

3. Get the two legs (A+B) and slide them into each other as shown in the illustration. 

Check the little holes on the tops of the back legs; they should face inwards.

3. Pak de twee poten (A+B) en schuif ze in elkaar zoals op de illustratie hierboven. 

Zorg ervoor dat de twee gaatjes aan de bovenkant van de achterpoten naar elkaar toe 

wijzen.

5. Push the little rubber caps (I) in the small holes at the bottom of the 

frame.

5. Duw de kleine rubberen dopjes (I) in de kleine gaatjes aan de onderkant 

van het frame.

ASSEMBLY |  CHECKER CHAIR
(ENG) Design, comfort, and practicality meet in our new stackable Checker Chair. With its distinguishable rounded backrest, this solid wood chair fuses 

intelligent design and sophistication.

(NL) In onze nieuwe stapelbare Checker eetkamerstoel komen design, comfort en bruikbaarheid samen. Deze massief houten stoel - met herkenbare afgeronde 

rugleuning - combineert intelligent ontwerp en verfijning.

1. Check if every part of the Checker Chair is in your package. Make sure you have an Allen Key 6mm at hand (not included in the packaging).

1. Controleer of alle onderdelen van de Checker chair in je pakket zitten. Gebruik een inbussleutel om de stoel in elkaar te zetten (deze is niet meegeleverd).
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4. Now push the 4 dowels (H) into the small holes at the top of the frame as 

shown in the illustration.

4. Duw nu de 4 deufeltjes (H), in de kleine gaatjes aan de bovenkant van het 

frame zoals hierboven op de illustratie aangegeven.

H 4x I 4x
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8. Carefully slide the backrest on the frame. Make sure the screws fit in the 

holes on top of the frame.

8. Schuif nu voorzichtig de rugleuning op het frame. zorg ervoor dat de 

schroeven in de gaten aan de bovenkant van het frame worden geplaatst.

10. Your new Checker Chair is ready to use. Enjoy!

10. Je nieuwe Checker Chair is klaar voor gebruik. Veel plezier!

9. Secure the backrest by screwing the small headless screws (G) into the small 

holes in the frame. Use an Allen Key for this, don’t screw too tightly. 

9. Zet de rugleuning vast door de kleine koploze schroeven (G) in de kleine 

gaatjes in het frame te schroeven met een imbussleutel. Vast is vast!

7. Take the backrest (C). Use an Alley Key to tighten the screws (F). You don’t 

have to screw them too tightly; once you feel slight resistance, it’s enough.

7. Pak de rugleuning (C) en draai de schroeven (F). Gebruik een imbussleutel, 

zodra je weerstand voelt zitten de schroeven vast genoeg. 

11. We would like to ask you to recycle the cardboard box if no longer in use. 

Thank you.

11. Mocht je de kartonnen doos niet meer nodig hebben, zorg er dan voor dat 

deze gerycycled word. Of maak er iets leuks van voor je kat!

6. Now take the seat (D). Pay attention to the recess on the bottom of the seat, 

it fits perfectly on the frame. Using the Allen Key, tighten the screws (E) on the 

bottom of the frame.

6. Pak nu de zitting (D), let op de uitsparing aan de onderkant van de zitting, 

deze past namelijk precies op het frame. Draai de schroeven (E) aan de 

onderkant van het frame vast. Gebruik hiervoor een imbussleutel  


