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Ruimtesparende opklapbedden

metalen opklapBed weRkend met 
stangenvieRhoek

in opBeRgBak weg te zetten 
multiplex Bed
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pRincipe opBeRgBedpRincipe opklapBed met stangenvieRhoek

tip: maak eeRst een model! 
neem cd = 2 x aB.
de totale dikte van het Bed 
(ledikant, matRas + dek) 
moet kleineR zijn dan de 
afstand aB.
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opklapbedden hebben de naam 
ruimtebesparend te zijn, maar dat 
kan lelijk tegenvallen. uitgeklapt 
komen ze te ver de kamer in en 
ingeklapt blijven ze onnodig hoog 
boven de vloer. een echt “opklap-
bed” neemt genoegen met de 
theoretisch benodigde in- en op-
klapruimte. herman coster, ‘mee-
denker van het eerste uur’, tekende 
voor ons het mechaniek dat, naar 
hij meent in 1947 voor het eerst op 
een tentoonstelling in groningen 
werd getoond. kenmerken: zowel 
in- als uitklapstand zijn stabiel. 
dat wil zeggen: het zwaartepunt 
gaat eerst omhoog en daarna weer 

omlaag. het uitgeklapte bed staat 
met z’n zijkant pal tegen de muur. 
het opgeklapte bed staat ook tegen 

de muur én rust direct op de 
vloer! dit alles gebeurt met een 
“stangen-vierhoek”  waarbij de 
muur de derde stang is. het 
bed vormt de vierde stang.

Belangrijk: de uitklappoten van 
het bed (bij e) moeten uitge-
klapt staan voor het bed belast 
wordt. anders wordt de con-
structie vernield. daarom is er 
een stang (fg) toegevoegd, die 
de poten bij e bedient. wringen 
van de constructie is te voorko-
men door een stijfgelast (van 
koker profielen gemaakt) bed 

of een dikke plank tussen aB aan 
het voeteneind van het bed. 

ontwerper wim van overbeeke ziet 
een eenvoudiger mogelijkheid:

een optil/inklapbaar bed, dat in 
een ‘opbergbak’ weggezet wordt. 
en van een uitklapbare plank-
poot is voorzien. je moet het 
bed wel optillen voor je het kunt 
neerklappen: enige gespierdheid 
of de hulp van een tweede per-
soon is hierbij gewenst!


