
 

Handleiding Bierrek 
 

  



 

Eindelijk! Het bierrek van Beer-Lord is binnen. Maar hoe zet je het bierrek in elkaar en hoe 
monteer je deze aan de muur? Wij leggen het hieronder stapsgewijs voor je uit. Laten we 
beginnen met wat er in de doos zit.  
 
① De bierrekken worden altijd geleverd met de volgende materialen.  
 

- Bierrek ‘The Original’: Bevestigingsmateriaal (2x schroef en 2x plug) en 
koppelmateriaal (4x koppelstuk, 8x M4 schroef en een inbussleutel) 

 
- Bierrek ‘The Junior’: Bevestigingsmateriaal (2x schroef en 2x plug) en koppelmateriaal 

(2x koppelstuk, 4x M4 schroef en een inbussleutel)  
 

- Uitbereidingsmodule ‘The Combination’: Koppelmateriaal (2x koppelstuk, 4x M4 
schroef en een inbussleutel) 

 
② De bierrekken worden altijd gedemonteerd, 
compact en beschermd verpakt en verzonden in 
onze eigen verzenddozen. 
 

 
 
 

 
 
③ Haal de inhoud uit de verzenddoos 
en leg dit voor je neer. We gaan eerst 
aan de slag met de koppelstukken.   
 
De koppelstukken hebben een 
onverzonken en een verzonken kant.  
 
Schuif nu de koppelstukken in de open 
(vierkanten) uiteinden aan de onderzijde 
van elk deel van het frame. Doe dit tot 
het eerste gat van het koppelstuk gelijk 
staat aan de opening voor de 
bevestigingsschroeven.  
 
Eén kant van de koppelstukken moeten 
in de open uiteinden van het frame 
geschoven worden (kracht is niet nodig) 
met de verzonken kant gericht naar de 
openingen voor de schroeven.  
 
 
 

  
 

Onverzonken 
 

Verzonken 
 



 

  

④ Steek nu de schroeven door de ronde openingen 
van het frame en draai deze met de inbussleutel 
vast in de koppelstukken met de verzonken kant van 
de koppelstukken boven.   
 
 

 

 

⑤ Schuif nu de (vierkanten) openingen waar nog 
geen koppelstuk bevestigd is over de al bevestigde 
koppelstukken.  
 
 

 

 

 

⑥ Steek de schroeven net als bij stap 4 door de 

ronde openingen van het frame en draai deze met de 

inbussleutel vast in de koppelstukken.  

 

 

 

 

⑦ Bepaal nu hoe hoog jij het bierrek aan de muur 

wilt hangen. Meet de afstand tussen de 

ophanggaten. Daarna zet je met potlood twee 

stipjes op de muur ter hoogte van de ophanggaten. 

De ophanggaten bevinden zich aan de achterzijde 

van het bierrek.  

 

 

⑧ Boor nu twee gaten in de muur ter plaatse van de 

stipjes gezet met potlood.  

  



 

⑨ Druk nu de twee meegeleverde pluggen in de 

twee geboorde gaten in de muur. Gebruik hier 

eventueel een hamer voor. Draai vervolgens de 

schroeven in de pluggen. 

 

 

 

 

⑩ Het bierrek kan nu door de ophanggaten opgehangen worden aan de schroeven in de muur! 


