
Oude materialen, die dumpt Weekend Builders niet.  
Die pakt hij aan! Van een oude piano maakt hij een 
hele toffe bar.

Benodigdheden

   Verbouw een piano 
tot een unieke bar!

Materialen:
•  Oude Piano
•  MDF-hout in verschillende maten
•  Halve maanlatjes
•  Schroeven in verschillende maten
•  Houtlijm
•  Lijmpistool sticks
•  Leerlijm
•  Zwarte grondverf
•  Zwarte lak
•  Allesvuller
•  LED RGB-strip
•  Kunstleer
•  Sfeerletters BAR + batterijen
• Rolwieltjes
•  Plankendragers L-vorm

Gereedschappen:
•  Schroevendraaiers in verschillende 

maten
•  Snijmes of een schaar
•  Hamer
•  Bijtel
•  Slijptol met slijpschijf
•  Houtzaag
•  Schroefmachine
•  Boormachine
•  Excentrische Schuurmachine  

met 120 grit schuurpapier
•  Marktklemmen
•  Bovenfrees met kantenfrees
•  Compressor
•  Verfrollers/kwasten en verfbak
•  St. Mark ontvetter
•  Afkortzaag



Stap 1   Bevestig de wieltjes onder de poten van de piano zodat je deze makkelijk kunt verplaatsen. 

Stap 2   Nu kan de piano uit elkaar gehaald worden. Verwijder alle losse kleppen en onderdelen zodat 
de pianohamershouder vrij komt en verwijderd kan worden. Aan de achterkant zit een katoenen 
doek; snijd of knip deze los zodat je makkelijker bij de andere delen kunt.

  De eerste stap is het bevestigen van sterke rolwieltjes onder de Piano poten, zodat je  
de piano makkelijk kan verplaatsen. Hierna verwijder je de harp, die midden in de piano zit.  
De piano is nu zo gestript dat hij verbouwt kan worden tot een bar. 

Stap 3   Hierna verwijder je de harp, die midden in de piano zit. De piano is nu zo gestript dat hij 
verbouwt kan worden tot een bar. Werk de open gedeeltes waar je nu tegenaan kijkt af met 
MDF-platen en schuur de piano waar nodig.

Stap 4   Iedere piano heeft andere afmetingen, voor de volgende onderdelen is het belangrijk  
dat je die piano die jij gebruikt goed opmeet. Ben hier heel nauwkeurig in zodat problemen 
voorkomen worden.

Stap 5 	 	Maak	van	het	MDF	vier	L-profielen	en	leg	deze	apart.

Stap 6   Maak van het MDF een wijnrekbak met tussenschotten die later onder de toetsen geplaatst 
wordt,	zodat	er	een	aantal	wijnflessen	kunnen	liggen.	Monteer	in	ieder	vak	twee	latjes	in	
onderste	hoeken	zodat	de	wijnflessen	niet	weg	kunnen	rollen.

Stap 7   Maak de piano stofvrij met een compressor en monteer vervolgens de LED-verlichting in de bak. 
Frees hiervoor eerst een groef in de MDF-plaat voor de stekker.

Stap 8   Zaag een MDF-plaat op maat zodat je aan de onderkant een plank kunt bevestigen waar (wijn) 
flessen	kunnen	staan.	

Stap 9   Vul alle kieren en (schroef)gaten met allesvuller en zet de piano in de grondverf. Als de 
grondverf droog is, schuur je de piano licht op. Maak hem weer stof en vetvrij, hiervoor kun je 
St. Marc gebruiken. Tot slot zet je de piano in de (zwarte) lak, indien nodig in meerdere lagen.

Stap 10  Boor een gat in de MDF-plaat en de achterwand voor de doorvoer van de stekker.

Stap 11   Bevestig alle MDF-onderdelen aan de piano: de houders voor de wijnglazen en de bak voor  
de	wijnflessen.

Stap 12   Werk de achterkant af, Tim heeft hiervoor leer gebruikt dat hij aan de randen van de piano  
vast heeft gelijmd.

Stap 13 	 	Bevestig	de	verlichtte	BAR-letters,	hang	de	wijnglazen	op	en	plaats	de	(wijn)flessen	in	je	bar.

Stap 14  Je pianobar is klaar, proost! bar.

 Tip:  Bekijk de video van Weekend Builders en zie hoe Tim deze pianobar zelf stap voor stap gemaakt 
heeft! Je vindt de video op het YouTube-kanaal van Weekend Builders.

Werkwijze


