Proficiat met de aankoop van uw bouwpakket!
Hieronder vindt u enkele handige tips en tricks om uw bouwpakket sneller en efficiënter te plaatsen.
Voor u begint: check of u alles hebt gekregen en of er niets is beschadigd.

STAP 1 :
Sorteer alle stukken volgens benaming, vb. alle stukken van K1 bij elkaar, K2, enz. U vindt alle info op het etiket (zie tekening)

STAP 2 :
Monteer de BOD en DEK op de zijkanten. Dat doet u door de voorgelijmde drevel in de voorgeboorde drevelgaten te steken.
Schroef ze daarna ineens vast door de voorgeboorde schroefgaten.

Spax S 4.0 x 45 // 1

Drevels // 2
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STAP 3 :
Monteer de onderzijde van de kast en schroef die vervolgens ook vast, net zoals u de andere zijde gemonteerd hebt.

Spax S 4.0 x 45 // 1

Drevels // 2

STAP 4 :
Leg de kast op de voorzijde en monteer de rug HAAKS op de kast: dit zorgt ervoor dat de kast mooi recht in elkaar staat.

Spax platte kop 3.5 x 30 // 5
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STAP 5 :
Klop de sokkelbevestiging met drevel (onderaan de kast) in de voorgeboorde gaten. Klop daarna de sokkelpoten in de
sokkelhouders.
TIP!
Klop de sokkelhouders met de ronde zijde naar buiten. Zo steken ze over de zijkanten en geven ze extra steun aan de
zijwanden.

Sokkel bevestiging met drevel // 7

Sokkelpoot // 8

STAP 6 :
Zet alle kasten volgens plan op de juiste plaats, en zet ze waterpas. U kan dit doen door aan de onderzijde van de sokkelpoot te
draaien.
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STAP 7 :
Schroef de kasten aan elkaar met de meegeleverde schroeven met kopboring. Dit is belangrijk, zo kan u achteraf de schroeven
afdekken met het meegeleverde afdekkapje.

TIP
U kan de kasten ook aan elkaar schroeven achter het Blum montageplaat kastscharnier (11)
zo ziet u geen schroeven of afdekkapje (zie pagina 7).

spax s 4.5 x 30 met zelfklevende afdekkap // 3
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STAP 8 :
Monteer de passtukken links, rechts en boven met dezelfde schroeven om de kast vast te zetten.

spax s 4.5 x 30 met zelfklevende afdekkap // 3

STAP 9 :
Klik de plintklemmen op de sokkelpoten en markeet de gaten op de achterzijde van de plint. Schroef de plintklemmen daarna vast
met de meegeleverde schroeven.

Spax S 3.5 x 16 // 6
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STAP 10 :
Klik de meegeleverde Blum kast scharnieren in de voorziene gaten van de deuren.

Blum kastscharnier // 10

STAP 11 :
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Schroef de meegeleverde Blum montageplaat kastscharnier in de voorgeboorde gaten in de korpus.
Belangrijk!
Let er op dat de pijl op het Blum montageplaat kastscharnier naar de voorzijde van de kast wijst.

Blum montageplaat kastscharnier // 11

STAP 12 :
Klik de Blum kastscharnieren (10) in de Blum montageplaten (11) en regel de deur indien nodig af.
TIP
Wilt u de deuren bijregelen? Gebruik daarvoor de QR code van Blum op uw tekening.

STAP 13 :

7

Steek de schabdragers in de reeds geboorde gaten (rijboring) en plaats de legplanken op de dragers.

Schabdragers // 12

STAP 14 :
Hebt u voor een kaststang gekozen, dan plaatst u die met de meegeleverde kaststanghouder + bout op het schab in de hier
voorziende gaten.

Kaststang // 13

Kaststanghouder + bout // 14

STAP 15 :
Zijn er schuiven voorzien? Dan kan u de geleiders van de schuiven monteren met de meegeleverde euroschroeven.
TIP
Voor het monteren en afregelen van de Blumschuiven, kan u de QR code van Blum gebruiken (terug te vinden op uw
tekening).

STAP 16 :
U bent klaar met uw kast. Geniet van uw aankoop en het gepresteerde werk!
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