
Montagehandleiding  Losstaande kast



Benodigdheden : 

Deze handleiding toont je de basisstappen, afwerking en indeling kunnen 
naar eigen creativiteit uitgevoerd worden. En hangen af van je eigen smaak.

Zorg voor het juiste gereedschap om de kast in elkaar te steken. probeer al-
les zo fijn mogelijk af te werken om tot een mooi resultaat te komen. 
De gereedschappen die je nodig hebt behoren tot klusmateriaal die de 
meeste doe-het-zelf’ers reeds in bezit hebben.
kan je bepaalde handelingen niet zelf uitvoeren vraag dan naar iemand die 
je hierbij kan helpen. Bepaalde stukken worden best met 2 personen gep-
laatst
Indien nodig bieden we u graag onze diensten aan om alles tot een goed 
einde te kunnen volbrengen

- Pozidrive PZ2 schroevendraaier
- Accuboormachine met bijhorende bits
- Staal of houtboren diameter 5 mm
- Rubberen hamer
- Waterpas
- Handzaag
- Tafelzaag of cirkelzaag met geleiding
- Houtlijm (om verbindingen te borgen)
- Silicone kit (om plinten af te kitten)



Stap 1 : Pre-Assemblage Corpus en deur, controleer of alle 
onderdelen aanwezig zijn en leg deze open zodat je elk on-
derdeel snel bij de hand hebt.

Minifix

Montageplaat scharnier

Scharnier

Verbindingsschroef

Rugwand

Zijwand

Bodem / Deksel
(Heeft een uitfrezing voor de rugwand)

Middenste legger
(Heeft geen uitfrezing voor de rugwand)



Stap 2 : monteer de minifix schroeven in de zijwanden op de 
4 hoeken in de voorziene openingen

Stap 3 : monteer de montageplaten voor de scharnieren op 
de voorziene openingen naar gelang de gekozen configuratie 
van de deuren

Stap 3.1 : duw de pennen van de montageplaat op de voor-
ziene opening

Stap 3.2 : tik zacht met een rubber hamer de schroeven tot 
hun aanslag



Stap 4 : monteer de scharnieren in de deurpanelen, gaten 
reeds voorzien op de juiste afstanden.

Stap 4.2 : duw de klep omlaag om het scharni-
er te fixeren

Stap 5 : plaats alle scharnieren in de open stand om 
later gemakkelijker de deur aan de corpus te mon-
teren

Stap 4.1 : zorg dat de klep omhoog staat en 
plaats deze in de opening



Stap 6 : Assemblage Sokkel, controleer of alle onderdelen 
aanwezig zijn en leg deze open zodat je elk onderdeel snel 
bij de hand hebt.

Stelvoet

Sokkelplaat

Schroef

Stap 7 : monteer de poten op de voorziene plaatsen, aantal 
poten afhankelijk van de lengte sokkel

Stap 7.1 : schroefgaten voor de poten reeds voorzien.

Stap 7.2 : 4 schroeven voorzien per poot



± 40 mm
± 40 mm

± 100 mm

Stap 8 : Plaats de sokkel in de kamer waar de kast moet komen, met de achterzijde tegen de muur. Hou 
rekening dat de sokkel 40mm inspringt links en 40mm rechts tegenover de totale breedte van de kast  
Regel de sokkel bij door de stelpoten in of uit te draaien, gebuik hierbij de waterpas.
De sokkel zou over de lengte van de vloer gemiddeld ± 100mm moeten zijn. 

Stap 9 : Plaats de bodem van de corpus, houd links een 
spatie van 36mm voor het zijpaneel. Monteer alles pas aan 
de sokkel als de volledige kast opgebouwd is, zo kan men 
nadien nog bijregelen indien nodig.



Stap 10 : Plaats de zijwand tegen de bodem, de minifix 
schroeven pas in de openingen van de bodem. Zorg dat de 
zijwand niet kan omvallen, dit kan de minifix sluiting bescha-
digen

Stap 11 : Draai de minifix voor en achteraan in wijzerzin om, 
om de zijwand naar de bodem toe te trekken



Stap 12 : Schuif de rugwand in de gleuf van de zijwand en de 
bodem.

Stap 13 : Plaats de rechter zijwand en herhaal stap 11 om de 
wand te fixeren. Zorg dat de zijwand niet kan omvallen, dit 
kan de minifix sluiting beschadigen



Stap 14 : Plaats het deksel/bovenpaneel  en herhaal stap 11 
om alles te fixeren.

Stap 15 : Plaats het middenpaneel, monteer hiervoor eerst de minifix 
schroeven op de gewenste hoogte. dit naar gelang de indeling van de 
kast, zorg er wel voor dat dit paneel zich ongeveer in het midden van de 
kast bevind om een solide kast te garanderen. Herhaal stap 11 om alles 
te fixeren.



Stap 16 : Herhaal stap 9 to 15 om de volgende corpussen 
op te bouwen.Bouw aan tot men de volledige sokkel benut 
heeft

Stap 17 : Eens alle corpussen op de juiste plaats staan moeten deze 
nog gefixeerd worden.  Plaats een spanvijs op de twee aan elkaar gren-
zenede zijwanden om de corpussen op hun plaats te houden. Doorboor 
hierna door een reeds voorgeboorde opening doorheen de corpussen.



Stap 18 : Duw de bouten in de doorboorde opening en draai 
deze stevig aan. Schroef enkele gewone vijzen door de bo-
dem naar de sokkel om alle corpussen te fixeren.

Stap 19 : Nu kunnen de deuren gemonteerd worden



Stap 20.1 : Schuif de voorzijde van het scharnier in de open-
ing, begin bij het bovenste scharnier

Stap 21 : Na het bevestigen van alle deuren regelt men deze best eerst 
uit. De scharnieren zijn in alle richtingen instelbaar, maar hou rekening 
dat als je een instelling wijzigt aan één scharnier dat de andere scharni-
eren van deze deur ook in verhouding moeten wijzigen.

Stap 20.2 : Duw daarna op de achterzijde van het scharnier 
tot je een duidelijke klik hoort. Herhaal stap 20.1 en 20.2 tot 
ieder scharnier vastgeklikt is



Stap 21.3 : Deur naar links of rechts stellen: draai aan vijs D voor de 
instelling.

Stap 21.1 : Deur omhoog of omlaag stellen: draai de vijzen A een kwart-
slag los, draai aan vijs B voor de instelling en draai de vijzen A daarna 
terug vast.

A

A

B

Stap 21.2 : Deur voor of achterwaarts stellen: draai aan vijs C voor de 
instelling.

C

D



Stap 22 : Om de kast verder af te werken worden de zijpan-
elen gemonteerd die in dezelfde finish als de frontpanelen 
uitgevoerd zijn.

Stap 23 : De voorzijde van het paneel loopt effen met de voorzijde van 
de deuren. Het paneel komt even hoog als de bovenkant van de cor-
pussen



Stap 24 : Nu kan men de plinten plaatsen, deze zijn allen op 
exacte lengte geleverd. De hoogte daarentegen kan men 
aanpassen naar de situatie. Lijm de twee zijplinten vast 
tegen de bodemplaat. 

Stap 25 : Voor de juiste positionering plaatst men deze gelijk met de 
achterwand van de kast.



Stap 28 : Werk eventueel alle voegen met de muren en vloer af om een 
waterdicht geheel  te vormen.

Stap 26 : Hierna kan men de plint vooraan plaatsen, Lijm 
deze vast tegen de bodemplaat en de kopse kanten van de 
plint links en rechts. 

Stap 27 : Voor de juiste positionering plaatst men deze effen met de 
plinten links en rechts van de kast.



Stap 29 : indien de kast tot aan het plafond loopt kan men dit toewerken met een Slaglat. lijm de linkse en rechtse slaglat. op de bovenzijde 
van de zijwanden van de corpus.

Stap 30 : lijm hierna de voorste Slaglat tegen de linkse en rechtse slaglatten. Om de slaglat beter te fixeren kan men enkele vijzen schro-
even van binnenuit de corpus. Boor de schroevgaten voor met een iets kleinere diameter dan de schroeven om het splijten van de slaglat te 
voorkomen.



Stap 31 : De opbouw van de kast is voltooid, nu kan de binnenzijde van 
de kasten naar wens ingericht worden.



Online kasten
Dorpsstraat 16 bus 14, 8300 Knokke-
Heist
Tel. 0497/995 945 -  050/605 401


