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Bijzettafel
Tim

Van fruitkisten tot bijzettafel: Tim!  
Ideaal om je drankje op te zetten of je zonnebril in op 
te bergen tijdens jouw ontspanmoment in de tuin.
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Bijzettafel Tim Handleiding in 4 stappen

1

KIST VOORBOREN
In de bodem van een kist in iedere hoek met de verzinkboor een  
gat voorboren. Positie van de boorgaten: in het midden van het  
driehoekige hout, op een afstand van 5 mm.

De beide kisten (280 x 330 x 440 mm) met de onderkanten aan 
elkaar vastschroeven. Daarvoor vier schroeven (5,0 x 30 mm) van 
binnen door de voorgeboorde schroefgaten in de onderkant van de 
tweede kist schroeven.

2

KISTEN VASTSCHROEVEN

330 mm

440 mm

560 mm

64x universele schroef met verzonken kop
met torxkop 4,5 x 20 mm roestvrij staal
4x universele schroef met verzonken kop
met torxkop 4,5 x 30 mm roestvrij staal
4x universele schroef met verzonken kop
met torxkop 5 x 50 mm roestvrij staal

4x deurstopper Deltafix rood 
Ø 40 x H 75 mm

BUILDIFY-PRODUCTEN ANDERE MATERIALEN

GEREEDSCHAP Stabiliseer eerst beide kisten: boor alle kisten voor en schroef  
vervolgens elk lijsteinde met één schroef (4,5 x 20 mm) op het drie-
hoekige hout vast (ca. 25 mm van de rand van de kist verwijderd).

VOORBEREIDING: KISTEN VOORBOREN
Voor het boren wordt een voorboor met verzinkboor aangeraden. 
Deze zorgt voor conische boorgaten, waarin de schroefkoppen later 
perfect verzonken kunnen worden. De schroefkop steekt daardoor 
niet uit en zo vermijd je scheuren in het hout!

TIP: BOREN

2x BUILDIFY-fruitkist middelgroot
280 x 330 x 440 mm

Boorschroefmachine 
Verzinkboor 
Ø 4-10 mm 6-kt
Bit T20 voor schroeven 4,5 x 20/30 mm
Bit T25 voor schroeven 5,0 x 50 mm

POTEN PLAATSEN POTEN VASTSCHROEVEN
Die vier deurstoppers vormen de poten aan de onderkant van de tafel. 
Positie: elk 10 mm afstand van de rand van de kist.

Iedere poot met één schroef (5,0 x 50 mm) vastschroeven aan de 
onderkant van de tafel. Nu de tafel op zijn poten zetten - klaar.

3 4

HOUTBESCHERMING

KLEUR AANBRENGEN

STEVIGE, VLAKKE ONDERGROND

Speciaal voor hout buitenshuis adviseren wij om een een- 
malige laag HORNBACH-houtgrondverf buiten aan te brengen 
als perfecte voorbereiding voor een beschermende en mooie 
verflaag. Voor een uitstekende weerbestendigheid moeten daar-
na minstens twee lagen HORNBACH hybride houtbeits kleurloos 
aangebracht worden. Houd bij alle producten rekening met de 
instructies van de fabrikant over de verwerking en de droogtijd.

Je hebt meer kleur nodig? Natuurlijk kan je de meubels ook met 
HORNBACH lak en beits schilderen in je lievelingskleur.

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.

Houd je aan de veiligheidsinstructies op p. 12. 

VEILIGHEID
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