
 
 

Algemene montagehandleiding autostoelhoezen: 

• Neem de tijd voor het correct monteren van de stoelhoezen. 

• Afhankelijk van het model stoel kan het voorkomen dat u zelf nog openingen moet maken in 

de hoezen op de juiste plaatsen, voor bijvoorbeeld een armsteun of verstelknop. 

• Zorg ervoor dat alle zijnaden van de hoezen parallel lopen met de naad van de stoel in 

verband met de juiste werking van een eventuele airbag in de stoel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Verwijder de hoofdsteun 

Trek de hoes voor de rugleuning over de rugleuning heen 

Steek de flap tussen de zitting en rugleuning door. Trek deze voorzichtig 

aan tot dat de hoes zich mooi vormt om de rugleuning van de stoel 

Bevestig de flap vervolgens aan de hoes. Deze flap kunt u aan de 

rugleuninghoes bevestigen aan de binnenzijde middels de 

klittenbandstrook 



 
 

Vervolg algemene montagehandleiding autostoelhoezen: 

• Neem de tijd voor het correct monteren van de stoelhoezen. 

• Afhankelijk van het model stoel kan het voorkomen dat u zelf nog openingen moet maken in 

de hoezen op de juiste plaatsen, voor bijvoorbeeld een armsteun of verstelknop. 

• Zorg ervoor dat alle zijnaden van de hoezen parallel lopen met de naad van de stoel in 

verband met de juiste werking van een eventuele airbag in de stoel. 

 

 

 

 

 

 

  

Monteer de zitting-hoes. Ook hierbij dient de stof tussen de zitting en 

rugleuning doorgestoken te worden. Aan de achterkant komen dan de 

elastiek bandjes uit. Trek hier niet te hard aan, deze zijn enkel om de 

hoes op zijn plaats te houden 

Bevestig de elastieken. Deze kunt u bevestigen onderaan het frame van 

de stoel, of u kunt deze met elkaar bevestigen. Dus het elastiek van de 

linkerkant bevestigen met die van de rechterkant. En het elastiek van de 

voorzijde bevestigen met die van de achterzijde.  

Let op! Heeft uw stoel kunststof werkkappen aan de zijkant van de 

zitting, dan dient de stoelhoes hier tussendoor gestoken te worden voor 

de montage. Dus niet er overheen. Het handigste is vaak de kunststof 

kappen demonteren en na montage weer terug te plaatsen. 

Bij sommige hoezen zit er een opening voor de hoofdsteun voorbewerkt, 

bij andere zit er een klittenband strook die u kunt gebruiken. Ook zijn er 

varianten waar er een gaatje gemaakt moet worden met een schaar of 

mesje voor de hoofdsteun. Hiervoor is dan wel een speciale naad 

gemaakt zodat dit niet gaat rafelen. 

Monteer als laatste de hoofdsteunhoes en plaats de hoofdsteun terug 

op de rugleuning.  

Let op! De hoes kan strak aangetrokken moeten worden. Zet gerust wat 

kracht om dit voor elkaar te krijgen. Dit kan per model verschillen. 


