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Plaats de rompen in de goede volgorde, met een kleine 
tussenruimte, naast elkaar. 

Kantel de rompen een kwart slag met de achterzijdes op
de grond. Koppel de rompen met bus (B) en bout (A) aan 
elkaar.

1

Demonteer de laden indien aanwezig. Knijp hiertoe de 
snappers aan de onderzijde van de ladenbak in en trek
de lade naar voren.
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In het geval van een deur: Demonteer het scharnier van de

montageplaat. Doe dit door het lipje (x) aan de achterzijde 

van het scharnier naar voren te halen.
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Indien nodig stel de deuren, plaats als laatste het afdekkapje.
A. Voegverstelling, verplaatsen in horizontale richting
B. Diepte verstelling
C. Hoogte verstelling
D. Aan-/uitschakelen demping 
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Schroef het onderstel m.b.v. schroef E aan de gekoppelde 
rompen. Zet vervolgens het geheel weer rechtop.

5

11

Plaats de deuren. Klik het scharnier op de montageplaat 

in de kast.

9

Plaats de laden. Trek hiertoe de ladengeleiders uit, plaats 

de laden erop en schuif het geheel terug in de romp.

10

Indien nodig, zijn de laden in hoogte te verstellen m.b.v. 
de spietjes aan de onderzijde van de ladenbak.  

7

Schroef de stiften C (zie *) en deuvels D (zie  ) in het blad. 

Plaats het blad op de rompen en bevestig het blad door de 

minifixbussen een halve slag te draaien.

6

Demonteer de transportlatten. Draai hiertoe per romp de 4 

minifixbussen een halve slag. Til vervolgens de latten eraf.

Draai de stiften uit de transportlatten. 

8

Plaats de kast op de gewenste plaats en stel de kast m.b.v
een waterpas door de stelvoeten te draaien m.b.v. conisch 
pennetje. Om doorzakken van de kast tegen te gaan is het 
onderstel voorzien van spanners. Draai indien gewenst 
de spanners aan.
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