Benodigdheden
•
•
•
•
•

Accuboormachine
Waterpas
Trapje
Rolmaat
Kleed of karton voor bescherming
tegen krassen van het materiaal
• Schroevendraaier (kruiskop)

•
•
•
•

Voor het afwerken van de kast:
Schuurpapier (korrel 180 of hoger)
Kit + kitpistool
Verf & verfbenodigdheden
Optioneel: plamuur & plamuurmessen

Inhoud

Verzinkboor Ø2mm
100 Stk
3x30mm

Alle onderdelen zijn
genummerd. Op de schets
kun je zien welke onderdelen
welke nummers hebben.

12x Ø6mm

Boven

12x 4x40mm

2
4

12x 4x16mm

Onder

3
1

Leg de benodigdheden
klaar voordat je begint
met het monteren van
jouw vakkenkast.

5

3x

De versterkingshoeken zijn belangrijk om omvallen van de kast te voorkomen.

Voorbereiding
Neem voordat je aan de slag gaat deze handleiding
goed door om jouw kast gemakkelijk in elkaar te zetten!

Bedenk bij spotjes
vooraf waar je de
elektra gaat plaatsen

Doe het samen

Heb je spotjes of een achterwand in
je kast? Houd dan bij het opbouwen
ruimte aan de achterkant
Gebruik bescherming
zodat het materiaal
niet beschadigt

Leg de staanders en liggers op volgorde klaar, zodat
je gemakkelijk het benodigde onderdeel kunt pakken.

Zet de onderste ligger op een stuk karton, plastic of een
deken, zodat je als laatste stap de kast gemakkelijk op de
juiste plek kunt schuiven. Zo kun je de elektrakabels van
de spotjes wegwerken aan de achterkant van de kast en
heb je voldoende ruimte om de achterwand te bevestigen.
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Stap 1

Stap 2

Begin met de onderste ligger. Als je hebt gekozen voor
stelpoten, herken je deze aan de voorgemonteerde stelpoten.
Door hieraan te draaien kun je de onderste ligger waterpas
stellen. Doe dit zorgvuldig, dan heb je een goede basis om de
rest van de kast op te bouwen.

Plaats de eerste en de tweede staander.
Wellicht heb je hier wat extra handen nodig
om de staanders op hun plek te houden.
Plaats vervolgens direct de eerste liggers
tussen deze staanders, zodat ze stabiel
kunnen blijven staan.

Meet met de waterpas niet alleen van links naar
rechts, maar ook van voor naar achter om te zien of
de onderste ligger goed gesteld staat.

De bovenste liggers geven het meeste stevigheid, dus het is handig om daarmee te beginnen.

Stel de stelpoten direct op de
juiste hoogte. Het is heel lastig
om dit te doen als het gewicht
van de hele kast hier op rust.

Let op! Draai de stelpoten niet
te ver uit. De bijgeleverde plint
is 10cm hoog en je wilt niet dat
deze plint straks te laag is.

Stap 3

Boren en verzinken

Om de kast voldoende stevigheid
te geven is het belangrijk om de
staanders en liggers aan elkaar
vast te schroeven. Doe dit op een
onopvallende plek (bij lage liggers
aan de onderkant, bij hoge liggers aan
de bovenkant). Met het bijgeleverde
verzinkboortje kun je de schroeven
netjes onder het oppervlak laten
vallen en de gaatjes later plamuren.

Gebruik hiervoor de schroeven
met maat 3x30mm

Wil je het schroefgaatje niet
verzinken? Dan kun je heel gemakkelijk het verzinkboortje van
het bijgeleverde boortje af halen.

Schroeven
3x30mm

Stap 4
Vervolg het in elkaar schuiven van de onderdelen met de derde staander, schuif de
juiste ligger tussen de tweede en derde staander voor de stabiliteit en werk zo verder
Schroef de planken telkens vast.

Houd bij het in elkaar schuiven van de onderdelen rekening met
de plek van de elektra van de eventuele spots en de eventuele
achterwand. Zorg ervoor dat je er straks nog bij kunt!
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Stap 5
Gefeliciteerd! Jouw vakkenkast
zit al bijna in elkaar! Als je hebt
gekozen voor een achterwand
kun je deze nu vast schroeven.
Als jouw kast groot is, kan het
zijn dat de achterwand bestaat
uit meerdere delen. Wees gerust:
aan de voorkant zie je hier niets
van door de holle planken.
Bevestig de juiste maat
achterwand op de juiste plek.

Gebruik hiervoor de schroeven
met maat 3x30mm.

3x30mm

Stap 6
Heb je ervoor gekozen om de schroefgaten
te verzinken? Dan kun je deze gaatjes nu
dicht plamuren.

Plamuur het gaatje iets
boller dan het oppervlak
van het materiaal. Dit
voorkomt dat de plamuur
inzakt. Het overtollige
plamuur kun je gemakkelijk
weg schuren wanneer het
droog is.

Stap 7

Stap 8

Nu alle onderdelen in elkaar geschoven en
vastgezet zijn, is het tijd om de kast af te
werken. Je begint met het licht opschuren
van de kast. Op die manier hecht de
verf straks beter.

Na het schuren is het belangrijk om de kast goed
stofvrij te maken. Daarna kun je beginnen met het
afkitten van de kast. Alle overgangen van liggers
en staanders afwerken met kit
maakt het geheel super strak!
Gebruik hiervoor acrylaatkit,
deze is overschilderbaar.

Gebruik bij het
licht opschuren
korrel 180 of
hoger om krassen
te voorkomen.

Gebruik acrylaatkit anti-crack.
Deze verkleint de kans op het
craqueleren van de verf over
de kitnaad. Wil je meer tips over
hoe je aan de slag kunt met
kitten? Bekijk dan onze klustips
op OPMAATZAGEN.nl/blog!

Stap 9
Als de kit droog is kun je beginnen met het schilderen van de kast in jouw kleur. Maak elk
vlak voordat je het gaat schilderen nogmaals goed stofvrij. Hiervoor kun je een kleefdoekje
gebruiken. Gebruik een kwast om in de hoekjes te schilderen en een roller voor de vlakke delen.
Bij eventuele deurtjes, ladefrontjes, legplanken en kleppen zijn er kopse kanten in het zicht.
Deze dien je eerst te behandelen met randsealer of verdunde houtlijm, zodat de zuigende
werking wordt verminderd. Je kunt de ladefronten gemakkelijk verwijderen voor het
schilderen (zie ‘lades’).
Wil je meer tips over hoe je mooi en egaal schildert?
Bekijk dan onze klustips op OPMAATZAGEN.nl/blog!
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Deurtjes
Wanneer alles is geschilderd, kan het zijn dat je kast al helemaal af is!
Als je hebt gekozen voor deurtjes dan kunnen deze nu geplaatst worden.
Alle scharnieren zijn al gemonteerd, dus het is een kwestie van erin klikken.

Hangen de deurtjes niet helemaal recht? Geen nood,
je kunt heel gemakkelijk de scharnieren stellen, zodat
alles mooi aansluit en recht hangt.

Lades
Als je hebt gekozen voor lades, dan kunnen
deze nu geplaatst worden. De ladegeleiders
zijn nog niet voorgemonteerd, maar de
schroefgaatjes zijn al wel voorgeboord.
Zitten de ladefronten niet helemaal recht?
Geen nood, je kunt de lades stellen,
zodat alles mooi aansluit en recht hangt.

1.

2.

3,5x16mm

3.
Gebruik voor de ladegeleiders de
schroeven met maat 3,5x16mm.

Ladefronten verstellen

Ladefronten verwijderen

Kleppen

Legplanken

Als je hebt gekozen voor een klep,
dan kun je deze nu plaatsen.
Je klikt de voorgemonteerde
scharnieren heel eenvoudig
in elkaar. Om de scharnieren
eventueel te stellen, kun je
kijken bij ‘deurtjes’.
Daarna kun je het meegeleverde kettinkje aan
de voorgemonteerde oogjes
haken, zodat de klep niet naar
beneden valt bij het openen.

Als je hebt gekozen voor legplanken, dan kun je de
plankdragers in de voorgeboorde gaatjes duwen.
Hierop leg je simpelweg de legplank neer.
Dan ben je al klaar met deze stap!

Gebruik hiervoor
de plankdragers uit
het installatiepakket.
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TV-nis

Plint

Als je hebt gekozen voor een tv-nis, dan kun je
deze nu ook plaatsen. De latjes zijn hiervoor in
het vak op de juiste plek gemonteerd, zodat je
de plaat op deze latjes kunt schroeven.

Als je hebt gekozen voor stelpoten, dan kun je de plint
aan de stelpoten vastmaken door de clips op de stelpoten
te duwen. Als je hebt gekozen voor een plint tussen
de staanders (zonder stelpoten), dan is deze plint al
voorgemonteerd en hoef je dus zelf niets meer te doen.

1.
2.
3.

4x40mm

Gebruik voor de
tv-nis de schroeven
met maat 4x40mm.

Spotjes

Geniet!

Nu de kast in elkaar zit en geschilderd is, kun je
de spots plaatsen als je daarvoor gekozen hebt.
De elektriciteitskabels kun je
gemakkelijk via de holle planken
van de kast wegwerken.
Hiervoor moet je wel zelf
de richting bepalen en
eventueel extra gaten boren.

Geniet van je harde
werk en jouw
unieke vakkenkast!

5

Handleiding Vakkenkast - Pagina 5 van 5

