
	  
	  
 
 
Het volgende is bijgevoegd: 
- Instructies voor het opbouwen van de keuken.  
- tekening van de door u bestelde keukenopstelling (indien bij ons bekend) 
- betonspijkerhaakjes (indien u een afzuigkap of bovenkastjes hebt besteld)  
- Dozen voor het opbouwen van de keuken 
 
Voor het beste resultaat:  
- De keuken wordt het makkelijkst opgebouwd wanneer de handleiding stap voor stap 
wordt gevolgd! 
- de dozen zorgvuldig vouwen en recht plakken (zorg ervoor dat de doos in een mooi 4-
kant/rechthoek staat wanneer deze geplakt wordt) 
- verstevigingskruizen voor de dozen; Let op: de dozen hebben een breedte van 58,5 cm 
en een diepte van 60 cm. De kruizen kunnen er maar op één manier in. Als het niet past; 
één kwartslag draaien! 
- zorg ervoor dat de dozen stabiel op de vloer staan.  
- de dozen onderling aan elkaar tapen met transparante tape. 
- uitsparingen voor leidingen / wcd etc. kunnen uit de witte dozen geknipt/gesneden 
worden. 
- De hangende delen worden doormiddel van betonspijkerhaakjes bevestigd. 
- Voor een hoekkeuken: begin vanuit de hoek op te bouwen!! 
 
Wij adviseren het volgende ter plekke beschikbaar te hebben: 
- stanley mes 
- trapje (ophangen afzuigkap) 
- transparent plakband / tape 
- hamer 
 
 

instructie	  opbouwen	  keuken	  



 
Onderkast 30cm breed 
 
 

 
 
 
 
Onderkast 60cm breed 
 

  
 

Onderkast 90cm breed 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoge Kast 60cm breed 
 
 
 
 
 

 

Benodigde dozen: 
 
1 doos met panel 30x60x94 

Opmerking: 
 

• Vouw de doos dicht (bovenkant 
nog niet dichtplakken) 

 

Benodigde dozen: 
 
1 doos met panel 60x60x94 
1 verstevigingskruis 

Opmerking: 
 

• Doos uitklappen en alle flappen naar buiten 
klappen. 

• De twee platen voor het kruis in elkaar 
schuiven. Deze nu in de doos schuiven.  

 
• Vouw de doos dicht. (bovenkant nog niet 

dichtplakken)  
 

Opmerking: 
 

• Vouw de doos open (bovenkant nog niet 
dichtplakken) 

• De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven 
en in de doos schuiven.  

• Verwijder de afdekking van de tape aan de 
achterzijde van het paneel. Plaats de 30cm brede 
doos ernaast en druk het paneel aan. Voor het 
beste resultaat kan door middel van transparante 
tape de 30cm doos aan de boven en achterzijde 
van de 60cm doos worden bevestigd.  

 Opmerking: 
 

• Vouw de doos van de onderkast open. 
Schuif de twee delen van het kruis in elkaar 
en schuif het kruis in de onderkast.  

• Plaats de tweede doos er op de kop boven 
op. Plak beide dozen met transparante tape 
aan de achterkant aan elkaar. 

• Plak nu het bovenste paneel met de greep 
naar de onderkant gericht vast, over het 
werkblad van de onderste doos.  

Benodigde dozen: 
 
1 doos met panel 90x60x94 
1 losse doos 30x60x94 
1 verstevigingskruis 

Benodigde dozen: 
 
1 doos onderkast 60cm 
breed 
1 losse doos 60cm breed 
1 paneel bovenkant 
1 verstevigingskruis 



Hoekkast 60cm breed 
 

 

Afzuigkap 
 

 
 

Tussenstap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hangende delen 

Benodigde dozen: 
 
1 doos onderkast 60x60x94 
1 paneel 60x60  
1 verstevigingskruis  

Opmerking: 
 

• Vouw de doos van de onderkast dicht. 
Schuif de twee delen van het kruis in 
elkaar en schuif het kruis in de 
onderkast.  

• plak de bovenkant dicht. 
• Haal nu de afdekking van de tape en 

plak het paneel vast op de bovenkant 
van de doos.  

Benodigde dozen: 
 
1 doos Schacht 
1 Doos Behuizing 

Opmerking: 
 

• boven- en onderkant afzuigkap in elkaar 
vouwen 

• Flap (A) van de schacht in de gleuf van de 
behuizing steken en tape afdekking 
verwijderen.  

• als laatste de fixeer strook flap (B) in de gleuf 
aan de achterkant van de schacht schuiven. 

• Plaats de betonspijker met het kunststof 
haakje tegen de muur. Maak een uitsparing in 
de schacht van de afzuigkap en hang deze 
aan de haakjes.  

• Stel alle kasten op in de juiste positie. 
• Snijd de uitsparingen voor de leidingen e.d. uit de 

achterkant van de dozen.  
• Om de separate dozen aan elkaar te plakken, klapt u 

de bovenkant van het paneel naar voren. De witte 
dozen kunnen doormiddel van transparante tape aan 
elkaar geplakt worden.  

• Vervolgens de afdekking van de tape halen en de 
bovenkant van het paneel vastplakken.  

• Plaats nu de panelen voor apparatuur.  
	  

• Houd 60 cm tussen het werkblad en de 
afzuigkap/bovenkast aan. Om deze maat te bepalen 
en het object recht te hangen legt u een doos van 60 
cm op het werkblad. Daar legt u de afzuigkap boven 
op. Nu kan deze recht en op de goede hoogte aan de 
wand bevestigd worden!  

• De hangende dozen door middel van de bijgeleverde 
betonspijkerhaakjes ophangen. Plaats de betonspijker 
met het kunststof haakje tegen de muur, sla nu de 3 
spijkertjes erdoorheen.  

	  


