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Gereedschap Tools

Schroevendraaierset

Boormachine
Rubberhamer

Screwdriver set
Hacksaw
Alle key set
Pencil
Water level
Measure tape
Drill set (metal/stone)
Drilling machine
Rubber mallet

Inbussleutelset
Potlood
Waterpas
Rolmaat
Borenset (metaal/steen)
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Deze handleiding is onderdeel van het product This manual is part of the product and describes
en beschrijft de veilige en juiste installatie van the safe and proper installation of the system.
het systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig. Read these instructions carefully before installing.

Let er op dat de montage alleen wordt gedaan Please note that the assembly should only be done
door gekwalificeerd en opgeleid personeel. by qualified and trained staff. Improper installation
Onjuiste montage, afwijkend van de instructies in variation from the manufacturer's specification
van de producent, kan leiden tot schades en may cause defects and danger thus endangering
gevaar dat kan leiden tot een onveilige montage the safe fixing of the product as well as the safety
en gevaar voor de eindgebruiker. In geval van of the prospective user. The liability of the
ondeugdelijke montage is de producent niet manufacturer will be excluded in case of defects
aansprakelijk voor eindproduct. resulting from incorrect assembly.

Controleer aub of alle materialen geleverd zijn Please check the completeness of the delivered
en of er zichtbare transportschades zijn. Neem parts and check all goods on visible transport
in dit geval direct contact op met de dealer damages. If may parts are missing or lost, please
waar het product gekocht is. immediately contact the responsible supplier.

Er wordt van uitgegaan dat alle artikelen vooraf It is assumed that all cutting dimensions have been
zijn gecontroleerd op de juiste maatvoering. identified according to the measurement

instructions.

Het systeem komt overeen met de stand van de The system complies with the prior of art and the 
techniek en de veiligheidsregels van het moment authorized safety rules at the time of delivery.
van leveren.

Tot het juiste gebruik van het product hoort The prerequisite of the intended use of our
een correcte, professionele installatie conform products is the professional installation according
de montageinstructies. Het beslag moet op alle to our installation instructions. Sufficient fittings
relevante punten deugdelijk worden geplaatst. must be available and durably installed to all
De funktie van het beslag mag tijdens de relevant places. The function of the fittings must
montage niet worden veranderd. not be altered or hindered during installation.

Gevaar kan ontstaan in deze gevallen: Risk or danger may occur in the following cases:
- onjuiste installatie van het systeem - improper installation of the system
- het niet volgen van de montagehandleiding - not following the installation instructions
- het overschrijden van het maximale - the maximum weight of the product has been

gewicht van het product exceeded
- het toebrengen van onjuiste stoot- en - Improper shock and case loads have occured

valbelasting op het product on the fittings
- bij niet-bedoeld gebruik van het product - Improper non-intended usage of the product

Productaansprakelijkheid Liability
Volgens de produktaansprakelijksheidsregels As defined by the law for the liability of the 
moeten de instructies van deze handleiding in manufacturer, the information of this booklet has
acht worden genomen. Bij het niet in acht to be regarded. Disregard of this manual releases
nemen, vervalt de productaansprakelijkheid. the manufacturer from this liability.

Produktinformatie Product information



1 Schroefbare legplankverbinder 1 Screw-in shelf connector

2 Schroef 4,2 x 13,5 voor legplankverbinder 2 Screw 4,2 x 13,5 for shelf connector

3 Schroef 5 x 7,5 voor boven- en onderplank 3 Screw 5 x 7,5 for top and bottom shelves

4 Houten duvel 8 x 30 4 Wooden dowel 8 x 30

5 Afdekkap 5 Cover cap

6 Kledingstangdrager zijwandbevestiging 6 Rod carrier side panel fixing

7 Kledingstangdrager onder legplank 7 Rod carrier fixing under shelf

8 Zelfklevende schroefafdekking 8 Selfadhesive screw cover

Onderdelen Parts



1 Plaats alle schroeven voor de bovenste en 2 Bevestig eerst de onderste legplank
onderste legplanken
Fix the screws for all top and bottom shelves Connect the first bottom shelf

3 Plaats de rugwand in de groeven (optioneel) 4 Bevestig de volgende staander
Bevestig de bovenste legplank
Place the back panel (optional) Fix the next vertical panel
Fix the top shelf
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5 Plaats een legplank met schroeven op een 6 Druk de afdekkappen in de schroefgaten
centrale plek
Fix a shelf with screw connectors in a Press the cover caps into the drilling holes
central position

7 Plaats de kledingstangen al naar gelang het
bevestigingstype
Fix a clothes bars according to the fixing
type
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1 Plaats alle schroeven voor de bovenste en 2 Plaats de schroeven en de duvels in de 
onderste legplanken hoekstaander
Fix the screws for all top and bottom shelves Fix the screws and dowels in the vertical

corner panel

3 Bevestig eerst de onderste hoekplank 4 Plaats de rugwanden (optioneel) en druk de
hoekstaander met de duvels in de bodem

Connect the first bottom corner shelf Place the back panels (optional) en push the
corner panel with the dowels into the shelf

Hoekkast Corner closet

Hoekkast Corner closet



5 Bevestig de bovenste hoekplank en daarna 6 Plaats een hoekplank met schroeven op een
het volgende verticale paneel centrale plaats
Fix the top corner shelf and after that the Fix a corner shelf with screw connectors in
next vertical panel a central position

7 Bevestig de twee kledingstangen in de hoek

Fix both clothes rods into the corner

Hoekkast Corner closet


