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Wa n d k ast

benodigdheden
Art.nr.
K101C

Aantal
verpakkingen

Kort T-stuk

M ON TAGE

12

maat 42 mm

K116C

Hoekstuk

8

doorlopende
staander
maat 42 mm
K128C

3-weg kniestuk

4

maat 42 mm

K131C

Ronde

4

voetplaat
maat 42 mm
KKP7

Kapbeugel

12

maat 42 mm

Buizen Ø42 mm*

Steigerhout

Lengte:

aantal:

2000 mm
1800 mm
410 mm

8
2
12

Afm. (bxh): 195x30 mm
Lengte:
aantal:
2100 mm 8

Verder: inbusbouten, schroeven, een
inbussleutel en een ijzerzaag of slijpschijf.

1. Begin met de vier lange staanders op de
hoeken van de roomdivider. Schuif vier hoekstukken (koppeling 116) aan de onderkant op
de buizen. De hoogte waarop je ze vast moet
zetten, is afhankelijk van de lengte van de middelste staanders. Schuif vervolgens per hoekstaander twee T-stukken (koppeling 101) op de
buis. Zet de koppelingen op gelijke afstand van
elkaar of verdeel ze naar eigen inzicht. Monteer
tot slot op de bovenkant van de hoekstaanders
een 3-wegkniestuk (koppeling 128).
2. Pak nu de twee middenstaanders en monteer
per staander twee T-stukken (koppeling 101).
Verbind de lange middenstaanders nu aan
elkaar door korte dwarsliggers in de T-stukken
te monteren.
3. Neem de vier hoekstaanders er weer bij.
Monteer de korte dwarsliggers (twee maal vier
stuks) tussen de hoekstaanders zodat je twee
zijvlakken krijgt.

* Indien zwaardere constructie nodig is,
adviseren wij buizen van Ø42 mm te
gebruiken. Let op dat dan ook alle koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

4. Nu neem je de vier lange dwarsliggers erbij.
Monteer in het midden van elke dwarsligger
een hoekstuk (koppeling 116). Koppel vervolgens twee lange dwarsliggers aan elkaar door

een korte dwarsligger in de hoekstukken te
monteren. Doe dit ook voor de twee
overgebleven lange dwarsliggers.
5. N
 u ga je de twee zijvlakken aan elkaar koppelen. Doe dit met twee lange dwarsliggers die
je in de onderste hoekstukken (koppeling 116)
van de zijvlakken monteert.
6. P
 ak de middenstaanders er weer bij. Steek
deze in de hoekstukken (koppeling 116), in het
midden van de onderste lange dwarsliggers.
7. P
 laats de bovenste lange dwarsliggers in de
3-wegkniestukken (koppeling 128) van het
zijvlak. Laat ze vervolgens rustig zakken op
de middenstaanders en steek ze daarna in
de 3-wegkniestukken (koppeling 128) van het
andere zijvlak. Draai deze koppelingen even los
van het zijvlak als je de dwarsliggers er niet in
krijgt.
8. D
 raai alle inbusbouten stevig aan.
9. B
 evestig het hout met kapbeugels en
schroeven aan het frame en je roomdivider is
klaar!

