
Lattenbodem met matras in de Eribelle 430 TD. 
 
• Koop bij Ikea 2 lattenbodems: SULTAN MÅNE van 70cm breed (€ 19,00 per stuk). 

(Een goed bijpassende matras is SULTAN HUSTAD van 140 bij 200cm voor € 149,00). 
 
 
 
 
• Schroef 1 lattenbodem in elkaar (afbeelding 1) 
• Zaag één lengtelat (aan de keukenzijde) af tot aan de 

eerste dwarsverbindingslat (liefst iets schuin) 
(afbeelding 1) 

• Schroef 4 scharnieren tegen de zijkant van de eerste 
lattenbodem zodat het draaipunt van de scharnieren ter 
hoogte van de dwarslatjes komt. (afbeelding 1) 

 
 
• Zaag met de afkortzaag (bij voorkeur elektrisch) bij de 

andere lattenbodem van ieder dwarslatje 1cm aan iedere 
kant af (daardoor wordt ieders dwarslatje 2cm korter en 
krijgt de lattenboden een breedte van 68cm). 

• Boor de gaten in de 3 dwarse verbindingslatten (die je 
ook 1cm aan iedere kant afgezaagd hebt) iets dieper in 
(boortje 3,5mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Schroef de lengtelat van de 2e lattenbodem (die je nog 

niet in elkaar hebt gezet) aan de andere helft van de 
scharnieren zodat deze met de eerste lattenbodem 
scharniert. (afbeelding 2) 

 
 
• Met een nietapparaat (tacker) zet je stukken 

vloerbedekking onder de vier lengtelatten van de 
lattenbodems op de plaatsen waar deze op de bank kast 
komen te rusten (ter voorkoming van piepen, kraken en 
beschadiging) 
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• Maak aan de nu los los liggende 

lengte lat van de 2e lattenbodem in 
het midden een stoffen lus van 
bijvoorbeeld zweedse band of 
spanband zodat deze straks iets 
boven de matras (ca 20cm dik) 
uitsteekt. (afbeelding 3) 

 
 
• Plaats nu de eerste lattenbodem 

(70cm breed) op de bankkast aan de 
keukenzijde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Schroef de 3 dwarsverbindingslatten 

van de 2e lattenbodem vast aan de 
nog los liggende lengtelat. 
(afbeelding 4) 

• Plaats dit geheel op de bedbank aan 
de raamzijde en schroef de drie 
dwarsverbindingslatten aan de 
andere lengtelat vast. (afbeelding 4) 
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• Plaats nu alle dwarslatjes in de 2e 

lattenbodem. (afbeelding 5) 
 
 
• De matras kan er nu op 
 
• Je hebt nu een perfect bed waarvan 

beide zijden omhoog geklapt kunnen 
worden zodat je nog in de bank-
kasten kunt.  
Eventueel maak je nog stokken om 
onder de omhoog geklapte 
lattenbodem te zetten zodat je er 
makkelijker onder kunt. 

 
• De voorzijde kan alleen opgeklapt 

worden terwijl je het voorraam open 
hebt en je zelf op de dissel staat!! 
Je reikt naar binnen en trekt de lattenbodem omhoog aan de lus. 
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