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Fournituren

H

ophangplaatje

J

I

plug en schroef 5x45

K

Afdekap

Bout Ø6x35  tussenligger Bout Ø6x20 voor blad 
en hangende bodem

BA F

Open vak: lamelloAfdekkapje klepscharnier
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L

AfdekkapOpen vak: Excenterstift
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Afdekkapje scharnier

D



Montage handleiding

Bevestig het blad mbv de bijgeleverde korte bouten (B=20mm) vanuit de rompen eronder. LET OP! Gebruik hiervoor 
de korte bouten, de lange bouten kunnen het blad beschadigen. 
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Plaats het open vak door deze over de borstsift heen 
te schuiven.

3 OPEN VAK2 OPEN VAK

Plaats de volgende romp . Draai de minifixen(F) aan.

4 OPEN VAK

Bevestig de bodem mbv de bijgeleverde bouten (B 
L=20mm) vanaf de onderzijde.
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Bevestig de bodem mbv de bijgeleverde bouten (B L=20mm) vanaf de onderzijde.

LET OP:De kast dient  voor wandmontage geassembleerd te worden. De kast wordt  in z’n geheel aan de muur 
bevestigd. Volg hiervoor onderstaande stappen. 
Bij kasten vanaf 2,85m dient het hangen van de kast met minimaal 3 personen te gebeuren.
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Indien er geen open vak aanwezig is ga verder naar 5. 
Plaats het achterpaneel dmv de lamello’s(F)



Vooraanzicht te boren gaten:
Boor afhankelijk van de rompbreedte, de benodigde gaten in de muur. Open vakken hebben geen ophangers: 
houdt wel rekening met de breedte bij het uitmeten van de boorgaten
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Montage handleiding
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Sla de pluggen (I) in de geboorde gaten en schroef 
vervolgens de ophangplaten (H) vast m.b.v. de 
bijgeleverde schroeven(J)

Hang de romp aan de ophangers. Zorg ervoor dat de 
ophangers goed over de ophangplaten hangen.

Draai de ophangers geheel uit in diepte (schroef b) Bij rompen van 85,5cm en 114cm breed, zonder 
separatie in het midden, wordt bovenstaande ophan-
ger toegepast. Draai deze ook in diepte uit (schroef c)

Bij het ophangen van een romp met laden dienen alle 
laden gedemonteerd te worden. Knijp hiertoe de 
snappers aan de onderkant van de ladenbak in en trek 
de lade naar voren
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Montage handleiding
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Stel de romp waterpas en plaats na het stellen de 
afdekkappen (D, E).
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Plaats de lades weer terug in de kast. Duw hiertoe 
de ladengeleiders uit, plaats de laden erop en schuif 
het geheel terug in de romp.

c

d
d c


