BUITENKEUKEN
ZELF
MAKEN

BUILDIFY-PRODUCTEN

ANDERE MATERIALEN

2 x steigerbuis BUILDIFY van staal 2000 mm
Afgezaagd op:
1 x 1500 mm
1 x 1100 mm
1 x 750 mm

42 x FERRONORM universele schroef met
verzonken kop 5,0 x 35 mm roestvrij
80 x FERRONORM universele schroef met
verzonken kop 5,0 x 60 mm roestvrij
40 x FERRONORM universele schroef met
verzonken kop 5,0 x 80 mm roestvrij

2 x hoekstuk 90° BUILDIFY
1 x voetplaat rond BUILDIFY
3 x haak BUILDIFY
2 x bevestigingsring BUILDIFY
1 x afdekdop staal BUILDIFY

4 x Tarrox transport-bokwiel
100 x 128 x 30 mm
4 x Tarrox transport-zwenkwiel
100 x 128 x 30 mm
1 x keukenkraan AVITAL Centina
1 x Gardena kraanverbinder 21 mm
1 x spoelbak Centa Zena-set 60
roestvrij staal
1 x ledwerklamp IP54
1 x asemmer plaatstaal 15 liter
1 x Akkit 603 siliconen transparant 310 ml
1 x kapstok haken 130 mm
2 x bekistingsplank 23 x 140 x 2000 mm
Afgezaagd op: 6 stuks à 500 mm
3 x bouwplank 40 x 200 x 3000 mm
Afgezaagd op: 2 stuks à 1150 mm,
2 stuks à 650 mm en 3 stuks à 796 mm
3 x bouwplank 48 x 280 x 4000 mm
Afgezaagd op: 4 stuks à 1200 mm en
8 stukken à 700 mm
2 x multiplexplaat berken
15 x 1500 x 3000 mm
Afgezaagd op: 1 stuk à 600 x 1200 mm,
1 stuk à 600 x 700 mm

1 x fruitkist middelgroot BUILDIFY
280x330x440 mm

Inbussleutel

GEREEDSCHAP
Boorschroefmachine
Voorboor met verzinkboor
Ø 6,0 mm
Bit T25
Forstnerboor
25 mm

Duimstok

Potlood

Decoupeerzaag

Excenterische schuurmachine
en slijpopzetstuk (120)

Schuurpapier

Handschuurblok

Halfronde vijl

Hamer

Kitpistool

VEILIGHEID
Raadpleeg de veiligheidsinstructies aan het eind van deze handleiding.
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HOUTBESCHERMING
Speciaal voor hout buitenshuis adviseren wij om een eenmalige
laag HORNBACH-houtgrondverf buiten aan te brengen als perfecte
voorbereiding voor een beschermende en mooie verflaag. Voor een
uitstekende weerbestendigheid moeten daarna minstens twee
lagen HORNBACH hybride houtbeits kleurloos aangebracht worden
– raadpleeg de instructies van de fabrikant voor de verwerking en
droogtijden. (De multiplexplaat hoeft niet behandeld te worden).

KLEUR AANBRENGEN
Heb je meer kleur nodig? Natuurlijk kan je de meubels ook met
HORNBACH lak en beits schilderen in je lievelingskleur. (De
multiplexplaat kan niet geverfd worden).

STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND
Worden de meubels neergezet op het gras of een andere organische ondergrond? Dan moeten er tegels o.i.d. onder gelegd
worden om te zorgen voor stabiliteit staat en om te beschermen
tegen vocht en schimmel.

Handleiding in 26 stappen
Regaalbodem kort 2

Multiplexplaat klein
Zijdeel 4

Middensteun 3
Middensteun 2
Multiplexplaat groot

Middensteun 1

Zijdeel 3

Deksel kort 1

Deksel lang 2

Deksel kort 2
Regaalbodem kort 1
Bodem kort 1
Bodem kort 2

Regaalbodem lang 2

Deksel lang 1
Regaalbodem lang 1
Zijdeel 2

Bodem lang 1
Bodem lang 2

Zijdeel 1

1

BOUW- EN BEKISTINGSPLANKEN VOORBOREN

TIP: BOREN

Middensteun 2

Middensteun 3

Regaalbodem kort 2

3x796 mm
Middensteun 1

Regaalbodem lang 2

Regaalbodem lang 1

Deksel kort 2

AFGEZAAGD OP: 3 BOUWPLANKEN 48 X 280 X 4000 MM

Zijdeel 4

Deksel kort 1
Zijdeel 3

Bodem kort 2

2x1150 mm

Zijdeel 2

Bodem kort 1
Zijdeel 1

Deksel lang 2

8x700 mm

Deksel lang 1

Bodem lang 2

Bodem lang 1

4x1200 mm

Voor het boren wordt een voorboor met verzinkboor aangeraden.
Hierdoor ontstaat er aan de bovenkant van het boorgat een conus
waarin de schroefkop past. De schroefkop steekt daardoor niet uit en
zo vermijd je scheuren in het hout!

Regaalbodem kort 1

Boor alle op maat gezaagde bouw- en bekistingsplanken volgens de
volgende boorschema’s voor met de voorboor met verzinkboor.

2x650 mm

AFGEZAAGD OP: 3 BOUWPLANKEN 40 X 200 X 3000 MM
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Bekistingsplank

Bekistingsplank

Bekistingsplank

1150 mm

Bekistingsplank

Bekistingsplank

Bekistingsplank

6x500 mm

2x

2x
VOORBOREN NIET NODIG

650 mm

OVERZICHT BEKISTINGSPLANKEN

23 mm dik

MAATTEKENING: SCHAPBODEMS

40 mm dik

2 x schapbodem lang, 2 x schapbodem kort
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

700 mm

1200 mm

30 mm

30 mm
140 mm

4x
30 mm

4x

280 mm

280 mm

140 mm

30 mm

24 mm

24 mm

BOORSCHEMA: BODEM EN DEKSEL KORT

48 mm dik

2 x bodem kort, 2 x deksel kort
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

48 mm dik

BOORSCHEMA: BODEM EN DEKSEL LANG

2 x bodem lang, 2 x deksel lang
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

700 mm
320 mm
30 mm

2x

280 mm

boven

170 mm

2x

170 mm

280 mm

boven

30 mm
700 mm
320 mm

BOORSCHEMA: ZIJDELEN (a)

48 mm dik

Zijdeel 1, zijdeel 3
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

4

BOORSCHEMA: ZIJDELEN (b)

48 mm dik

Zijdeel 2, zijdeel 4
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

796 mm

796 mm
40 mm

40 mm
24 mm

24 mm

1x

24 mm

boven

boven

40 mm

40 mm

320 mm

320 mm

BOORSCHEMA: MIDDENSTEUN 1

40 mm dik

Middensteun 1
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

BOORSCHEMA: MIDDENSTEUN 2

500 mm

40 mm

1x

40 mm dik

Middensteun 2
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

796 mm

24 mm

24 mm

1x

20 mm

24 mm

20 mm

20 mm

6x

20 mm

20 mm

20 mm

40 mm
320 mm

320 mm

BOORSCHEMA: MIDDENSTEUN 3

170 mm

40 mm dik

Middensteun 3
(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)

2

170 mm

BOORSCHEMA: BEKISTINGSPLANKEN

23 mm dik

(Zie ook de illustratie aan het begin van deze handleiding ter oriëntatie)
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1x1500 mm
1 x 1100 mm

1x750 mm

BOUW- EN BEKISTINGSPLANKEN SCHUREN
Schuur de randen en oppervlakken van alle bouw- en bekistingsplanken met de excentrische schuurmachine totdat alle ruwe
plekken glad zijn.

BUIZEN OP MAAT ZAGEN

OVERZICHT BUIZEN

Draag bij de volgende werkzaamheden geschikte veiligheidshandschoenen. Kort de buizen (2000 mm) volgens de informatie met
de metaalzaag in. Braam de uiteinden van de afgezaagde buizen binnen en buiten af met de halfronde vijl om verwondingen te vermijden.
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Deksel lang 2

0m

m

Deksel lang 1

Zijdeel 2

32

Bodem lang 1

Bodem lang 2

Zijdeel 1

m

0m

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

Schroef bodem lang 1 en deksel lang 1 elk met drie schroeven (5,0 x
80 mm) vast aan zijdeel 1 zodat ze aan alle zijden netjes op elkaar
aansluiten.
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Middensteun 2
Deksel lang 1

Schroef bodem lang 2 en deksel lang 2 elk met drie schroeven (5,0 x
80 mm) vast aan zijdeel 2 zodat ze aan alle zijden netjes op elkaar
aansluiten.
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Deksel lang 2

Middensteun 2

Bodem lang 2

Bodem lang 1

Bodem lang 1

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN
Lijn middensteun 2 aan alle zijden uit en schroef deze aan de uiteinden
telkens met twee schroeven (5,0 x 60 mm) vast aan bodem 1 en deksel 1.
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Middensteun 1

Lijn middensteun 1 aan de buitenkant uit – afstand tot open zijde: 220
mm. Schroef vervolgens de uiteinden telkens met twee schroeven (5,0 x
60 mm) vast aan bodem 2 en deksel 2.
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200 mm

Deksel lang 1

50 mm
Middensteun 1
Middensteun 2

Bouwplank
50 mm

200 mm

Deksel lang 2

BOUWPLANKEN OP BEKISTINGSPLANKEN VASTSCHROEVEN
Lijn de twee lange modules die hierdoor zijn ontstaan aan alle zijden
uit en plaats twee bekistingsplanken zoals afgebeeld op de onderkant.
Schroef daarna de beide bekistingsplanken met elk acht schroeven
(5,0 x 60 mm) vast aan de bouwplanken.
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Deksel lang 2

BEKISTINGSPLANK VASTSCHROEVEN
Plaats de module op het deksel, met de onderkant naar boven gericht.
Lijn een bekistingsplank zoals afgebeeld aan de onderzijde van de
lange deksels uit en schroef deze van onderaf vast op de twee lange
deksels.
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11
Regaalbodem lang 2

15 mm

WIELEN AANBRENGEN

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN

15 mm

Laat de module op het deksel staan, met de onderkant naar boven
gericht. Lijn twee zwenkwielen aan de gesloten zijde van de module
en twee bokwielen aan de open zijde van de module op een afstand
van telkens 15 mm tot de rand uit en schroef ze vast met elk vier
schroeven (5,0 x 30 mm).
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30 mm

30 mm
600 mm

80 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm
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30 mm

Deksel lang 1

600 mm

Schroef regaalbodem lang 1 telkens met twee schroeven (5,0 x 80 mm)
vast aan middensteun 1 en middensteun 2 en met twee schroeven
(5,0 x 80 mm) aan zijdeel 1. Herhaal deze stap met regaalbodem lang 2
aan de andere kant.

30 mm

Deksel lang 2

80 mm

Regaalbodem lang 1

30 mm

30 mm

MULTIPLEXPLAAT VASTSCHROEVEN

BOUWPLANKEN VOORBOREN
Nu wordt het vastschroeven van de grote multiplexplaat aan de
bovenkant van de grote module voorbereid: boor daartoe deksel lang 1
en deksel lang 2 volgens de boorschema’s voor met de voorboor met
verzinkboor.
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Deksel kort 2

Deksel kort 1

Lijn de grote multiplexplaat (600 x 1200 mm) aan de bovenkant aan
alle zijden uit en schroef deze van onderaf met tien schroeven (5,0 x
60 mm) vast aan het deksel.
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Deksel kort 1

Middensteun 3

Zijdeel 4

32

0m

m

Zijdeel 3

Vloer kort 1

Bodem kort 2

m

0m

32

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN
Schroef bodem kort 1 en deksel kort 1 elk met drie schroeven (5,0 x
80 mm) vast aan zijdeel 3 zodat ze aan alle zijden netjes op elkaar
aansluiten. Schroef bodem kort 2 en deksel kort 2 op dezelfde wijze
vast op zijdeel 4.

Vloer kort 1

Zijdeel 3

BOUWPLANK VASTSCHROEVEN
Schroef middensteun 3 telkens met twee schroeven (5,0 x 60 mm)
vast aan deksel kort 1 en bodem kort 1. Lijn vervolgens de tweede
korte module aan alle zijden uit.
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17
200 mm

50 mm
Schapbodem kort 1
Schapbodem kort 2
50 mm

DRIE BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN
Lijn twee bekistingsplanken zoals weergegeven uit aan de
onderkant van het korte element en schroef ze vast met elk acht
schroeven (5,0 x 60 mm). Schroef een derde bekistingsplank met
acht schroeven (5,0 x 60 mm) van onderaf in het midden van het
deksel vast, gelijkliggend met middensteun 3.
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30 mm
80 mm

30 mm
600 mm

Deksel kort 2

30 mm

30 mm

30 mm

600 mm

Deksel kort 1

30 mm

Schroef schapbodem kort 1 met twee schroeven (5,0 x 80 mm)
vast aan middensteun 3 en met twee schroeven (5,0 x 80 mm) aan
zijdeel 3. Herhaal deze stap met schapbodem kort 2 aan zijdeel 4 en
middensteun 3. Breng nu ook de wielen aan op de korte module –
herhaal daarvoor stap 10 met de korte module.
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30 mm

30 mm

80 mm

BOUWPLANKEN VASTSCHROEVEN EN WIELEN AANBRENGEN

30 mm
30 mm

BOUWPLANKEN VOORBOREN
Nu wordt het vastschroeven van de kleine multiplexplaat aan de
bovenkant van de kleine module voorbereid: boor daartoe deksel kort 1
en deksel kort 2 volgens de boorschema’s voor met de voorboor met
verzinkboor.

MULTIPLEXPLAAT VASTSCHROEVEN
Lijn de kleine multiplexplaat (600 x 700 mm) aan de bovenkant aan
alle zijden uit en schroef deze van onderaf met tien schroeven (5,0 x
60 mm) vast aan het deksel.

20
85 mm
300
mm

100 mm

UITSPARING VOOR SPOELBAK UITZAGEN
Lijn de spoelbak zoals weergegeven uit op de multiplexplaat en
teken deze af met het potlood. Teken op een afstand van 10 mm een
tweede cirkel binnen de eerste cirkel. Boor nu twee gaten in de kleine
cirkel met de boormachine. In deze gaten wordt later het zaagblad
van de decoupeerzaag aangebracht.
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UITSPARING VOOR DE SPOELBAK ZAGEN
Zaag vervolgens deze kleinere, binnenste cirkel uit met de decoupeerzaag.
Steek daartoe het zaagblad van de decoupeerzaag in de voorgeboorde gaten in de binnenste kleine cirkel en zaag langs de binnenste
lijn. Wikkel na het zagen schuurpapier om een handschuurblok en
schuur de zaagkanten totdat alle ruwe plekken glad zijn.
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70 mm

22

300 mm

KRAANGAT BOREN
Boor zoals weergegeven de uitsparing voor de keukenkraan in de
multiplexplaat met de forstnerboor.
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SPOELBAK PLAATSEN
Breng siliconekit aan de rand van de spoelbak aan en plaats de
spoelbak. Plaats de keukenkraan en breng het afvoergarnituur
aan.
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100 mm
30 mm

boven

115 mm

KRAAN BEVESTIGEN
Schroef de kraanverbinder van onderaf op de keukenkraan en bevestig daaraan een tuinslang voor de watertoevoer. LET OP: afhankelijk
van de gebruikte aansluitmaterialen (zoals bijv. bij een tuinslang)
is het water uit de kraan niet drinkbaar. Drinkwaterleidingen en
bijpassende toebehoren zijn indien gewenst te vinden in de webshop
van HORNBACH.
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115 mm

30 mm
beneden

100 mm

BEVESTIGINGSRINGEN VASTSCHROEVEN
Bevestig de bevestigingsringen zoals weergegeven op zijdeel 2 elk
met twee schroeven (5,0 x 30 mm).

26

1100 mm

1500 mm

750 mm
50 mm

30 mm

BUIZEN AANBRENGEN
Schuif de buis (1500 mm) door de bovenste bevestigingsring, steek
de haak voor de asemmer op de buis en schuif vervolgens de buis
door de onderste ring. Draai vervolgens de buis met de ringen en
haken met de inbussleutel
BUILDIFY vast. Sla tot slot aan het onderste uiteinde van de buis
(1500 mm) de afdekdop met de hamer in de buis. Bevestig de kapstok als handdoekhaak op de gewenste plek met behulp van twee
schroeven (5,0 x 30 mm).

BUIZEN AANBRENGEN
Schroef de voetplaat zoals weergegeven met vier schroeven
(5,0 x 30 mm) vast op de multiplexplaat. Verbind de buizen (1100 mm und
750 mm) met een hoekstuk en draai de schroeven losjes met de inbussleutel zeskant BUILDIFY aan. Op de bovenste buis kun je zoveel haken
schuiven als je wilt, bijv. voor ledlampen. Steek het tweede hoekstuk op
de buis (1100 mm) en draai ook deze losjes vast. Steek de buis aan de
ene kant in de voetplaat en aan de andere kant op de lange buis (1100
mm) – draai daarvoor de schroeven weer los als deze onderdelen niet in
de juiste hoek staan. Draai vervolgens alles vast, ook de haken. Schuif
de modules samen en zet ze vast met de remmen.
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Veiligheidsinstructies
Belangrijk! Lees deze informatie
aandachtig door.
De volgende instructies zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, maar geven
enkel een mogelijke werkwijze aan. Schat daarom je eigen vaardigheden realistisch in en win
advies in bij een vakman als je ergens niet zeker van bent!
HORNBACH is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van materialen of gereedschap en
voor onjuiste montage.

1. Geen van de meubels mag gebruikt worden om op te klimmen. Maak kinderen attent op de gevaren, om ongevallen
te voorkomen.
2. Draag bij alle stappen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voorbeeldafbeelding

3. Schuur ruwe oppervlakken van tevoren om letsel (bijv. door
splinters) te voorkomen.
4. FRUITKISTEN BUILDIFY		
				
De fruitkisten zijn alleen geschikt voor het opbergen van lichte voorwerpen. Om het splijten van hout te voorkomen, moeten de boorgaten worden voorgeboord met een verzinkboor.
5. STEIGERBUIZEN BUILDIFY						
Bij de stalen buizen en bijbehorende verbindingen en poten
gaat het om meubelonderdelen, daarom is gebruik als steiger
of constructie voor dragende doeleinden niet toegestaan.
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