INSTRUCTIE OPBOUWEN KEUKEN

Het volgende is bijgevoegd:
Instructies voor het opbouwen van de keuken
Klittenband rondjes (harde en zachte kant)
Betonhaakjes (indien u een afzuigkap heeft besteld)
Don’t sit bordjes. Wij adviseren om deze op de producten te plaatsen!

Voor het beste resultaat:
De keuken wordt het makkelijkst opgebouwd wanneer de handleiding stap voor stap
wordt gevolgd!
Zorg ervoor dat de doos in een mooi 4-kant / rechthoek staat wanneer deze geplakt
wordt.
Versteviging-kruizen voor de dozen; let op, de dozen hebben een breedte van 58,5cm en
een diepte van 60cm. 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
Uitsparingen voor leidingen / stopcontacten etc. kunnen uit de dozen gesneden worden.
De hangende delen worden door middel van betonhaakjes opgehangen
Voor een hoekkeuken; begin vanuit de hoek op te bouwen!

Wij adviseren het volgende ter plekke beschikbaar te hebben:
stanley mes
trapje en hamer (ophangen afzuigkap)
transparant tape

De klittenband rondjes worden als volgt gebruikt:
Monteer de pluizige rondjes (met lusjes) met de
zelfklevende zijde op de aangewezen posities (zie
onderstaand) op de binnenkant van de klep.
Monteer vervolgens de rondjes (met weerhaakjes) OP de
pluizige zijde van de rondjes die al gemonteerd zijn.
Sluit de doos en druk het klittenband goed aan.

PLUIZIGE RONDJES

RONDJES MET HAAKJES
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ONDERKAST 30CM BREED
Beschrijving:
Benodigde dozen:
1 doos met paneel (30x60x94)
1 verstevigingskruis

Vouw de doos open
De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven en
in de doos schuiven.
Monteer de klittenband-rondjes, zoals op pagina 1
omschreven, op de binnenkant van de klep (7 stuks)
Vouw de doos dicht.

ONDERKAST 60CM BREED
Beschrijving:
Benodigde dozen:
1 doos met paneel (60x60x94)
1 verstevigingskruis

Vouw de doos open
De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven
en in de doos schuiven.
Monteer de klittenband-rondjes, zoals op pagina
1 omschreven, op de binnenkant van de klep (8
stuks)
Vouw de doos dicht.

ONDERKAST 90CM BREED
Beschrijving:
Benodigde dozen:
1 doos met paneel (90x60x94)
1 witte doos 30x60x94
1 verstevigingskruis 60cm
1 verstevigingskruis 30cm

Vouw de doos met het 90cm brede paneel open
De twee platen voor het kruis (60cm) in elkaar
schuiven en in de doos schuiven.
Verwijder de afdekking van het tape aan de
achterzijde van het paneel. Plaats de 30cm brede
doos (met kruis 30cm) ernaast en druk het paneel
aan. Voor het beste resultaat kan d.m.v.
transparant tape de 30cm doos aan de boven- en
achterzijde van de 60cm doos worden bevestigd.
Monteer de klittenband-rondjes, zoals op pagina 1
omschreven, op de binnenkant van de klep (9 stuks)
Vouw de doos dicht.

HOGE KAST 60CM BREED
Beschrijving:
Benodigde dozen:
1 doos met paneel (60x60x94)
1 witte doos 60x60x94
1 los paneel bovenkant
1 verstevigingskruis

Vouw de doos met het paneel open
De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven
en in de doos schuiven.
Plaats de tweede doos er op de kop bovenop.
plak beide dozen (eventueel) met transparant
tape aan de achterkant aan elkaar.
Plak nu het losse paneel met de greep naar de
onderkant vast, over het werkblad van de
onderste doos. Op deze manier steekt het paneel
niet uit aan de bovenzijde (zie afb. rechts). Fixeer
het paneel door met de duimen stevig de
plakrand aan te drukken.
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HOEKKAST 60CM BREED
Benodigde dozen:
1 witte doos 60x60x94
1 los paneel werkblad
1 verstevigingskruis

TUSSENSTAP

Beschrijving:
Vouw de witte doos open
De twee platen voor het kruis in elkaar schuiven
en in de doos schuiven.
Plak de bovenkant dicht
Monteer de klittenband-rondjes, zoals op pagina 1
omschreven, op de achterkant van het losse
paneel (10 stuks)
plak het paneel op de bovenkant van de doos.

Beschrijving:
Plaats alle kasten 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 kunt
u de bovenkant van het paneel naar voren klappen.
De onderliggende witte dozen kunnen door middel
van transparant tape aan elkaar worden geplakt.
Plaats nu de panelen voor de apparatuur.

AFZUIGKAP

Beschrijving:
Benodigde dozen:
1 doos schacht
1 platte doos onderzijde
2 betonhaakjes

OPHANGEN AFZUIGKAP

Vouw de beide dozen uit (nog niet dichtmaken!!)
Schuif flap A in de gleuf. Weerhaakjes moeten in
de gleuf worden gedrukt voor fixatie.
Vanuit de binnenkant van de platte doos, de
tapeafdekking van flap A verwijderen en de flap
aan de binnenkant aandrukken.
Vouw de platte doos dicht. De bovenste flap en
zijflap naar binnen vouwen, de ronde flap aan de
binnenkant geleiden, daarna de beide lipjes
inschuiven en goed aandrukken.
Plak dan flap B op de achterkant van de platte
doos. Kleine inkepingen aan de achterkant van de
platte doos geven de positie aan!
Ophangen d.m.v. de bijgeleverde betonhaakjes en
de uitsparing aan de achterkant.
Voor ophangen; zie onderstaande tip!

Beschrijving:
Houd ongeveer 60cm tussen het werkblad en de
afzuigkap aan. Om deze maat te bepalen en de
afzuigkap recht te hangen, legt u een doos van
60cm plat op het werkblad. Daar legt u de
afzuigkap bovenop. U kunt nu op de muur
aftekenen waar de betonhaakjes moeten komen.
Plaats het betonhaakje met het kunststof deel
tegen de muur. Sla de metalen pinnetjes
erdoorheen.
De afzuigkap kan d.m.v. de uitsparing aan de
achterkant over de 2 haakjes worden geschoven.

