
MAAK HET ZELF:

DUBBELE KLIKOKAST

BOODSCHAPPENLIJST

GEEF AFVALCONTAINERS EEN STIJLVOLLE OMBOUW
De dubbele klikokast, u maakt ‘m zelf met deze Klusprofessor handleiding. Zo geeft u deze 
ontsierende afvalbakken een ombouw van prachtig buitenhout. Door de slimme klep is openen 
en sluiten van de kliko’s een fluitje van een cent.

KLUSPROFESSOR #40

❏ Boormachine❏ Schroefmachine❏ Handzaag
❏ Meetlat
❏ Potlood
❏ Schuurpapier (om het  oppervlak en randjes  gladder te maken)

 oppervlak en randjes  gladder te maken)

 Boormachine Schroefmachine Handzaag

 Schuurpapier (om het 

Moeilijkheidsgraad: 

Met deze strakke kast voor twee kliko’s 
staan deze ontsierende afvalbakken uit het zicht.

SCHOON GENOEG VAN DIE KLIKO’S?

• 25x Plank geschaafd 1,6 x 14 x 240 cm 
  (Celfi x® verduurzaamd)
• 5x Regel geschaafd 4,5 x 7 x 240 cm 
  (Celfi x® verduurzaamd)
• 1x Schakelketting ( extra optie )
• 2x Haakjes ( extra optie )
• 8x Kruisgeheng scharnieren 50 cm 
  t.b.v. deuren/deksels

ADVIES Koop meer schroeven dan u nodig heeft.

• 3x Handgreepjes 
• 2x  Magneetsluiting t.b.v. deur
• 149x Schroeven 4 x 25 mm
• 24x Schroeven 5 x 50 mm
• 8x Schroeven 5 x 70 mm
• 44x Schroeven 4 x 30 mm
• 40x Schroeven 3,5 x 35 mm
• 40x Schroeven 4 x 16 mm
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VOORBEREIDING

KLUSADVIES
• Om scheurvorming te voorkomen, is het 
 advies de gaten voor te boren met een 
 dunnere boor dan de dikte van schroeven.
• Schroef bij een vlakke plank-op-plank 
 montage de schroeven diagonaal in het hout 
 ten behoeve van de stabiliteit.

TIPS
• Als u de schroeven niet soepel in het hout 
 krijgt, gebruik hiervoor dan groene zeep.
• Eventuele ruwe delen kunnen opgeschuurd 
 worden.
• Harsvorming kan worden weggehaald met 
 terpentine. 

KLUSPROFESSOR #40

Zaag de planken op maat volgens de maten en aantallen hieronder. 

STAPPENPLAN

UW DUBBELE
KLIKOKAST... MOOI

ZELF GEMAAKT!

Bevestig 10 planken (onderdeel A) 
verticaal aan elkaar door 2 planken 

(onderdeel A)  horizontaal erop 
vast te schroeven (totaal 40 

schroeven 4 x 25 mm). 

Monteer aan de binnenkant op 
elke hoek een staander (on-

derdeel B.3). Aan de staanders 
moet de achterwand van de 

ombouw worden gemonteerd. 
(totaal 24 schroeven 5 x 50 

mm). Schroef aan de voorkant 
een ligger (onderdeel B.4 ) op 

de staanders, schroef deze ook 
vanuit de zijkant (totaal 
8 schroeven 5 x 70 mm).

Plaats op het hart van de deuren 
een scharnier (onderdeel C.3). 
Monteer deze ook vast op de 

staanders (onderdeel B.3) herhaal 
deze stap voor beide deuren 

(totaal 40 schroeven 4 x 30 mm). 
Monteer op 1 deur een sluitlat 

(onderdeel C.4) (totaal 
5  schroeven 4 x 25 mm)

Monteer op de ligger (onderdeel B.4) aan 
de achterkant een plank ( onderdeel D.1) 

(totaal 14 schroeven 3,5x35 mm)

Monteer op de plank (onderdeel D.1) 
de scharnieren voor de deksel en 

bevestig deze ook aan de bovenkant 
van deksel (totaal 40 schroeven 4 x 
16 mm). Werk de ombouw af door 
de handvatten op de deksels en 

deuren te plaatsen (totaal 12 
schroeven 3,5 x235 mm)

Monteer 4 planken (onderdeel 
C.1) en 1 plank van (onderdeel 
C.2) verticaal aan elkaar door 2 

planken (onderdeel C.3) erop vast 
te schroeven, herhaal deze stap 

voor beide deuren 
(totaal 40 schroeven 4 x 25 mm).

Plaats onder de ligger aan de 
voorkant (onderdeel B.4) een 
latje (onderdeel C.5) (totaal 4 

schroeven 4 x30 mm) en plaats 
daar de magneetsluitingen op 
(totaal 4 schroeven 3,5 x 35 

mm) monteer deze sluitingen 
ook op de deuren (totaal 4 
schroeven 3,5 x 16 mm)

Monteer 5 liggers verticaal 
(onderdeel D2) aan elkaar door 2 
planken (onderdeel D.3) aan de 

achterzijde op te schroeven 
(totaal 40 schroeven 4 x 25 mm)

van 60cm. Aan de voorkant 
van de deksel monteer je een 
afdeklat (onderdeel D.4) doe 

dit bij beide deksels (totaal 10 
schroeven 3,5 x 35 mm)

 Te zagen in Aantal  Omschrijving  Onderdeel 
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (6x) 1,6 x 14 x 118 cm 12 Achterwand A
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (5x) 1,6 x 14 x 118 cm 10 Zijkant B.1
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (1x) 1,6 x 14 x 65 cm 3 Zijkant B.2
Regel 4,5 x 7 x 240 cm (4x) 4,5 x 7 x 118 cm 4 Zijkant B.3
Regel 4,5 x 7 x 240 cm (1x) 4,5 x 7 x 134,5 cm 1 Zijkant B.4
 4,5 x 3,5 x 35 cm  1 Deur C.5
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (1x) 1,6 x 14 x 113 cm 1 Deur C.4
 1,6 x 6,5 x 113 cm 2 Deur C.2
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (2x) 1,6 x 14 x 118 cm 2 Zijkant B.1
 1,6 x 14 x 59 cm 4 Deur C.3
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (4x) 1,6 x 14 x 113 cm 8 Deur C.1
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (1x) 1,6 x 14 x 60 cm 4 Deksel D.3
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (1x) 1,6 x 14 x 137,5 cm 1 Deksel D.1
 1,6 x 14 x 70 cm 1 Deksel D.2
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (3x) 1,6 x 14 x 70 cm 9 Deksel D.2
Plank 1,6 x 14 x 240 cm (1x) 1,6 x 14 x 69 cm 2 Deksel D.4
 1,6 x 14 x 65 cm 1 Zijkant B.2

Extra optie
Monteer op de binnenkant van de deksel en aan 
de kliko een ketting zodat de deksels van de 
kliko mee opengaan.

BC

D
A

Let op: dat de kast haaks staat 
voordat je gaat meten, en teken 
voordat je gaat monteren de 
positie van de magneetsluiting af.

Let op: blijf 9 cm van de onder-
kant af zodat de plank (onder-
deel D.3) niet op de ligger 
(onderdeel B.4) valt.

Let op: voordat je ze vast 
schroeft moet je eerst de 
deksels op maat leggen.

Bevestig 6 planken (onderdeel B.1) 
verticaal aan elkaar door 2 planken 

(onderdeel B.2) horizontaal erop vast 
te schroeven, herhaal deze stap voor 
beide zijkanten (totaal 24 schroeven 

4 x 25 mm).

Monteer aan de binnenkant op 
elke hoek een staander (on-

derdeel B.3). Aan de staanders 
moet de achterwand van de 

ombouw worden gemonteerd. 
(totaal 24 schroeven 5 x 50 

mm). Schroef aan de voorkant 
een ligger (onderdeel B.4 ) op 

de staanders, schroef deze ook 

staanders (onderdeel B.3) herhaal 

de achterkant een plank ( onderdeel D.1) 
(totaal 14 schroeven 3,5x35 mm)
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Let op: blijf 9 cm van de onder- blijf 9 cm van de onder- blijf 9 cm van de onder-

van deksel (totaal 40 schroeven 4 x 
16 mm). Werk de ombouw af door 
de handvatten op de deksels en 

deuren te plaatsen (totaal 12 
schroeven 3,5 x235 mm)

deksels op maat leggen.
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