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1. Collect the following:

1 x Phillips Screwdriver

You should have received two packages for your coffee table. One includes the tabletop and the other includes the elements listed in step 2 of this manual.

Je hebt twee pakketten ontvangen voor de montage van je nieuwe Scissors Coffee Table: één bevat het tafelblad, de andere de overige elementen die je bij stap 2 nodig zult hebben.
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2. Check that you received each of the pieces pictured above in your package. The part E 

camlock pieces may already be inside the holes of parts B and C.

2. Controleer of alle onderdelen in de verpakking zitten. Het kan zijn dat onderdelen E al in de 

gaten van onderdelen B en C zitten.
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5. Connect the frame to the tabletop by lining up the holes in the frame pieces with the D 

connecting bolts. You can then lock these pieces in by twisting all four of the part E camlocks 

until they are tight. 

5. Zet het frame op het blad door de gaten in het frame in lijn te brengen met de 

D-schroeven. Bevestig ze door onderdelen E vast te draaien.

6. Turn the coffee table upright. Your Studio HENK Scissors Coffee Table is now ready to 

enjoy!

6. Zet de tafel rechtop. Je kunt nu genieten van je Studio HENK Scissors Coffee Table!
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4. Place the four E camlock pieces into parts B and C (two each) if they aren’t already inside the 

holes. Then, slide part C into part B as pictured without applying too much pressure.

4. Plaats de vier onderdelen E in delen B en C (2 per onderdeel) als ze nog niet in de gaten zitten. 

Schuif vervolgens deel C in deel B (zie afbeelding) zonder te veel druk uit te oefenen.

3. Screw the bottom end of the four D screws into part A (see image) without applying too 

much pressure.

3. Schroef het onderste deel van de vier D-schroeven in deel A (zie afbeelding) zonder te veel 

druk uit te oefenen.
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1. Houd het volgende gereedschap bij de hand:

- 1 x kruiskopschroevendraaier
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