
Schets jouw eigen meubel! Houtsoort:     [  ]
O Twee houtsoorten (duidelijk weergegeven in tekening)

Hoogte: [                              ] cm
Breedte: [ ] cm
Diepte: [ ] cm

Indeling:
[      ] x open vak
[      ] vak met een enkel deurtje
[      ] x vak met dubbele deurtjes
[      ] x vak met een tv-nis, diepte: [ ] cm
[      ] x vak met een lade
[      ] x vak met een klep

Dikte staanders en liggers: [ ] cm

Extra opties (kruis aan wat van toepassing is)

[     ] x legplank
[     ] x uitsparing voor spotje: ø [ ] mm

O Achterwand

O Stelpoten met plint RONDOM
O Stelpoten met plint VOORzijde
O Stelpoten met plint VOOR- en LINKERzijde
O Stelpoten met plint VOOR- en RECHTERzijde

O Plint tussen staanders: [               ] cm hoog
O Plintuitsparing: [               ] zijde kast

     Diepte:  [    ] cm
     Hoogte: [    ] cm

Goed om te weten!
- Voor kasten zonder achterwand geldt een richtlijn van een maximale vakbreedte van 80,0 cm en voor kasten met achterwand 120,0 cm
- Deuren, kleppen en lades worden standaard voorzien van voorgesorteerde softclose scharnieren, geleiders en het ‘push-to-open’ systeem.
- Spotjes worden standaard gecentreerd in het vak. Geef de diameter van jouw spotjes aan in de schets en order.
- Stelpoten met bijbehorende plint hebben standaard een hoogte van 10,0 cm. De plint valt 2,0 cm naar binnen en wordt altijd onder de onderste        
  ligger van de kast gemonteerd. 

Voor meer informatie over de verschillende opties op OPMAATZAGEN.nl/blog en kijk voor ontwerp- en klus advies op 
OPMAATZAGEN.nl/blog/klustips/zelf-een-meubel-maken

Legenda

     Diepte:  [    ] cm
     Hoogte: [    ] cm



Deurtje in jouw kast?
Dat doe je zo.

Deze gaat open naar links.
De punt wijst altijd naar de

openslaande zijde.

Zo teken je een open vak.
Geef altijd de hoogte,
breedte en diepte aan.

Spotje in de kast voor
wat extra sfeer in huis?

Vergeet de diameter
niet aan te geven.

70 mm

Hoe teken ik mijn OPMAATZAGEN.nl schets? 

Wil je een tv verwerken
in jouw kast? Doe dat zo.
Geef hierbij de diepte aan.

10 cm diep

Legplank achter
een deur of klep?

trek er dan een streep doorheen.

Stelpoten worden netjes
afgewerktmet een plint.

Hiervoor hebben wij twee opties.
Hier is de plint “rondom”

de kast getekeknd.

Wil je een plint onder jou kast?
Teken dat dan zo.

Deze optie is zonder stelpoten en
noemen wij “tussen staanders”

Geef hierbij de hoogte aan.

Hier is de plint voor de
stelpoten alleen aan de

voorzijde getekend.
Dit gebruik je als de kast
tussen 2 muren in staat.

Dit noemen we “alleen voorzijde”.

Veel succes met het maken

van jouw schets!

12 cm

Een klep schets je met de
punt naar boven. Deze gaat

altijd naar beneden toe open.

Een lade schets je met
de punt naar beneden,

Kleur het vakje in
om verwarring met

een klep te voorkomen.

Wil je een uitsparing
in jouw kast zodathij perfect

over de bestaande plint
in jouw huis valt? Doe dat zo.
Geef de hoogte en diepte aan.

12 cm

0,9 cm

Optie 1

Optie 2

opties voor stelpoten:



Technische info UitstralingHoutsoort Technische info Uitstraling    Voorbeeld Direct bestellenKleur/structuur

Max. hoogte 263,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen volledig afgewerkt
Direct gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Max. hoogte 263,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen volledig afgewerkt
Direct gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Max. hoogte 263,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen volledig afgewerkt
Direct gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Kleurnaam wit dekkend
Uitstraling parelmoer
Structuur korrelig
Type toplaag melamine
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam lichtgrijs
Uitstraling mat
Structuur korrelig
Type toplaag melamine
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam ijswit
Uitstraling mat
Structuur korrelig
Type toplaag melamine
Prijsklasse € € € € €

Configureer

Configureer

Configureer

Tips voor het maken van een schets

Samples
Bestellen

Advies
afspraak

Details van onze houtsoorten spaanplaat gemelamineerd

Showroom
afspraak

Bestel snel een sample

Configureer

Max. hoogte 278,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen volledig afgewerkt
Direct gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Kleurnaam zwart mat
Uitstraling mat
Structuur korrelig
Type toplaag melamine
Prijsklasse € € € € €

Configureer

Max. hoogte 278,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen volledig afgewerkt
Direct gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Kleurnaam zwart Eiken
Uitstraling natuurlijk (hout)
Structuur Onregelmatig
Type toplaag melamine
Prijsklasse € € € € €

https://www.opmaatzagen.nl
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/hout-plaatmateriaal/sample-bestellen
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#spaanplaat-ijswit
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#spaanplaat-wit-dekkend
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#spaanplaat-lichtgrijs
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/maatwerk-vakkenkast-decoratief-spaanplaat-wit-dekkend
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-decoratief-spaanplaat-wit-dekkend
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/maatwerk-vakkenkast-decoratief-spaanplaat-lichtgrijs
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-decoratief-spaanplaat-lichtgrijs
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/maatwerk-vakkenkast-decoratief-spaanplaat-ijswit
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-decoratief-spaanplaat-ijswit
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel/
https://www.opmaatzagen.nl/index.php/cartquote/index/loadCart/code/a3536d81b4545625f94ae36c39cd3a4f27f38403
https://www.opmaatzagen.nl/index.php/cartquote/index/loadCart/code/ee5cd554162adb7ca605856cc6945884ded9fe4c
https://www.opmaatzagen.nl/index.php/cartquote/index/loadCart/code/4889be03f14c7f54897b8c743661d2a485449576
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/hout-plaatmateriaal/sample-bestellen
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/meubels/advies-in-onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/meubels/advies-in-onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/maatwerk-meubels/onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/maatwerk-meubels/onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/maatwerk-vakkenkast-zwart-mat-gemelamineerd
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-zwart-mat-gemelamineerd
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/151025c3e4b6ec79b16d94fb8b78f69d02bc8fda/
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#spaanplaat-zwart-mat
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/maatwerk-vakkenkast-zwart-eiken-kwartiers-gemelamineerd
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-zwart-eiken-kwartiers-gemelamineerd
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/81d391dfb1a0f535b6cb920004dbbc4f056e4779/
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#spaanplaat-zwart-eiken


Technische info UitstralingHoutsoort Technische info Uitstraling    Voorbeeld Direct bestellenKleur/structuur

Max. hoogte 303,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Max. hoogte 303,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Kleurnaam MDF vochtwerend
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag fineer
Prijsklasse € € € € €

Configureer

Configureer

Configureer

Configureer

Configureer

Max. hoogte 303,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Max. hoogte 303,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Max. hoogte 303,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen afgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Kleurnaam MDF Eiken dosse
Uitstraling natuurlijk
Structuur effen
Type toplaag fineer
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam MDF Zwart 
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag fineer
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam MDF blank
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag onafgewerkt
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam MDF lakdraag
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag fineer
Prijsklasse € € € € €

Details van onze houtsoorten MDF

Tips voor het maken van een schets

Samples
Bestellen

Advies
afspraak

Showroom
afspraak

https://www.opmaatzagen.nl
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-lakdraag
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-vochtwerend-v313
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-eiken-dosse-gefineerd
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/maatwerk-vakkenkast-eiken-dosse-gefineerd
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-blank
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-blank
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-vochtwerend
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-vochtwerend
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-lakdraag
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-lakdraag
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/8dfee0fd81b7f03fc2f659108bfb63917b8497d0/
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/71bde48deb0d44ae4c72001fdf527b622b061c79/
https://www.opmaatzagen.nl/index.php/cartquote/index/loadCart/code/0f3d1d7317bc24f36e3556e5a274096cc0e54c72
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/b7c74a5bca59d3ecaac50466b34aae35f423d814/
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-zwart
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-zwart
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/2f25bc491550077ebb9a5d220fa7e2b522c2be90/
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-blank
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-zwart-v313
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-eiken-dosse-gefineerd
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/hout-plaatmateriaal/sample-bestellen
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel/
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/hout-plaatmateriaal/sample-bestellen
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/meubels/advies-in-onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/meubels/advies-in-onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/maatwerk-meubels/onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/maatwerk-meubels/onze-showroom


Technische info UitstralingHoutsoort Technische info Uitstraling    Voorbeeld Direct bestellenKleur/structuur

Max. hoogte 242,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Kleurnaam interieur populier
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag onafgewerkt
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam Underlayment
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag fineer
Prijsklasse € € € € €

Kleurnaam OSB 3
Uitstraling mat
Structuur effen
Type toplaag fineer
Prijsklasse € € € € €

Configureer

Configureer

Configureer

Max. hoogte 303,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Max. hoogte 242,0 cm
Max. lengte onbeperkt
Randen onafgewerkt
Niet gebruiksklaar
Voor- en nadelen

Details van onze houtsoorten overige houtstructuren

Tips voor het maken van een schets

Samples
Bestellen

Advies
afspraak

Showroom
afspraak

Ga voor een RAL kleur

Laat je maatwerk meubel volledig gespoten afleveren 
in jouw favoriete kleur. Elke RAL kleur is mogelijk! Lees 
meer over onze gespoten kasten, of:

Configureer

https://www.opmaatzagen.nl
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-lakdraag
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-underlayment-fins-vuren
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-underlayment-fins-vuren
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-osb-3
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-osb-3
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/vakkenkast-maatwerk-multiplex-interieur-populieren
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-multiplex-interieur-populieren
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/e5f22739b152c5ec3ef04ff03f9a2677e612cb3f/
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/8feaef40150c36c778e97f7eec0793a4a8a316bf/
https://www.opmaatzagen.nl/cartquote/index/loadCart/code/c9eb8a869a7ca6de9a076dc75eaddca839cd5c7d/
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-blank
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-keuzehulp-alles-over-de-verschillende-houtsoorten-die-je-kan-kiezen#mdf-zwart-v313
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/hout-plaatmateriaal/sample-bestellen
https://www.opmaatzagen.nl/blog/klustips/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel/
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/hout-plaatmateriaal/sample-bestellen
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/meubels/advies-in-onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/meubels/advies-in-onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/maatwerk-meubels/onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/klantenservice/maatwerk-meubels/onze-showroom
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/opmaatzagen-maatwerk-meubels/nieuw-volledig-gespoten-maatwerk-meubels/
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/opmaatzagen-maatwerk-meubels/nieuw-volledig-gespoten-maatwerk-meubels/
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk-meubels/vakkenkasten/vakkenkast-maatwerk-mdf-lakdraag-gespoten
https://www.opmaatzagen.nl/meubels/maatwerk/vakkenkast-maatwerk-mdf-lakdraag-gespoten


Stappenplan maatwerk vakkenkast
1 Constructie

Max. breedte vakken

Meubel zonder achterwand

< 80,0 cm of vak wordt ondersteund door tv-nis

Meubel met achterwand

< 120,0 cm of vak wordt ondersteund door tv-nis

Ja Nee*

2 Afmetingen

Meubel breedte

Meubel hoogte

Deurfronten

Kleppen

Lades

Zonder stelpoten

< 242,0 cm

Met stelpoten

< 242,0 cm of vak wordt ondersteund door tv-nis

Hoogte < 242,0 cm

Breedte < 60,0 cm

Hoogte < 60,0 cm

Breedte < 80,0 cm

Hoogte tussen 15,0 cm en 35,0 cm

Breedte < 80,0 cm

Hoogte graag nakijken a.d.h.v. het plaatformaat

Bij ‘Nee’ lees verder door op de 
onderstreepte termen te klikken*

Mogelijke gevolgen bij 
het kiezen van ‘nee’

https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel#vakbreedtes
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel#kastbreedte
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel#kasthoogte
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel#deurfronten
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel#klepfronten
https://www.opmaatzagen.nl/blog/inspiratie/maatwerk-schets-handleiding-help-hoe-teken-ik-een-meubel#ladefronten


OPMERKINGEN:
NAAM:

DEUR LINKS 
DRAAIEND

DEUR RECHTS 
DRAAIEND

SPOT KLEP

LEGPLANK LADE

PLINTTV-NIS * Kruis aan wat van toepassing is voor jouw schets.

ACHTERWAND* 
(3mm lakboard)

JA

NEE 

PLINT* TUSSEN STAANDER 

ALLEEN VOORZIJDE   

RONDOM

(zonder stelpoten)

(met stelpoten)

(met stelpoten)

Deuren, kleppen en lades worden standaard voorzien van voorgemonteerde softclose scharnieren, geleiders en "push-to-open".
Spotjes worden standaard gecentreerd in het vak. Geef de diameter van jouw spotjes aan in de schets. 
Wil je stelpoten onder je kast? Deze worden afgewerkt met een plint (10 cm hoog). Kruis hiernaast aan welke optie je graag wilt.
De plint valt 2 cm naar binnen en wordt altijd onder de onderste ligger van de kast gemonteerd. Geen plint? Kruis dan niets aan.
Heb je gekozen voor een TV-nis in jouw schets? Geef dan de diepte aan.
Voor meer informatie over de verschillende opties in jouw ontwerp kijk op: OPMAATZAGEN.nl/meubels.

VOORBEELD TEKENING

35cm diep 

215cm

5cm

65cm

30cm

1 75cm
37,5cm 80cm

       70mm

5cm
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