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BENODIGDHEDEN
Waterpas
Kruis schroevendraaier
Boormachine met T20 bits
Een handige vriend!

HULP
Heb je problemen bij het monteren van jouw maatkast of heb je zin in een praatje? Contacteer
ons! Dit kan elke werkdag per telefoon op +32 50 69 59 01 of via onze chat op de website.
We zetten ons dagelijks in om jou van dienst te kunnen zijn en helpen je graag verder.
Is je maatkast gemonteerd? Puik werk! Deel jouw unieke kast op social media met de hashtag
#maatkastenonline en wie weet wordt jouw foto in onze feed gepost.
Zie je tijdens de montage dat er een onderdeel ontbreekt? Geen nood, stuur ons een mail met het ontbrekende deel
op aftersales@maatkastenonline.be en wij brengen dit voor jou in orde.

@maatkastenonline.be
Maatkastenonline.be

Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01
info@maatkastenonline.be
BE0650983826
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// STARTEN MAAR

01 PLAATSEN VAN SOKKEL

Druk de pootjes op de
sokkel.

TIP: Zorg ervoor dat
de kant waar de poten
volledig tegen de
rand staan, langs de
voorkant komt.

Draai daarna de sokkel
om zodat de pootjes
op de grond staan.

Plaats de sokkel 5 cm van
de linkermuur en 5 cm
van de rechtermuur.

5 CM

5 CM

Gebruik de vijzen in de
sokkel om de pootjes
8 cm van de grond te
brengen. Zorg dat de
sokkel waterpas is.
TIP: Heb je twee sokkels?
Plaats deze naast elkaar.
Deze hoef je niet met elkaar
te verbinden.
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8 CM

02 MONTAGE VAN DE MODULE

Kijk op het etiket voor de linkerkant van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 LZ = Dressing 1 Linkerzijde

Neem het zakje ‘Minifix (man)’ en
schroef deze 2 x onderaan plank M1 LZ
en 2 x bovenaan plank M1 LZ.
4 Minifix (man) per zijde.

Herhaal deze stap voor voor de rechterkant van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld van de rechterzijde van
de kast:

Dressing kast > M1 RZ = Dressing 1 Rechterzijde
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De bodemplaat komt los te liggen
op de sokkel. (De bodem vastlijmen
of schroeven is hier niet nodig)
Schuif nu de Minifix (man) van
M1 LZ in de Minifix (vrouw) die in de
bodemplaat gemonteerd zit.

De bodemplaat en de
linkerzijde (plank LZ)
sluiten mooi tegen elkaar
aan.

Gebruik de kruis
schroevendraaier om de
Minifix (vrouw) een halve
draai met de klok mee te
draaien.
Nu staat de linkerzijde
(plank LZ) vast aan de
bodemplaat.
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Hieronder staat een fictief voorbeeld van de
achterzijde van de kast:

Dressing kast > M1 RUG = Dressing 1 Rug
Schuif de rug van de kast in de groeve van de
linkerzijde en bodem van de module.
Dit gaat makkelijkst door de rug overhoeks in
de groeve te schuiven.
Opgepast: zorg dat de sticker aan de
binnenkant van de kast zit.

Hier zie je de rug die geplaatst is.
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Nu plaatsen we de top van de kast.
Hieronder staat een fictief voorbeeld van de top
van de kast:

Dressing kast > M1 TOP = Dressing 1 Top

Voor de bevestiging van de Top gaan we terug
Minifix (man) in Minifix (vrouw) schuiven. Minifix
(vrouw) is reeds gemonteerd in de top plank.

Gebruik de kruis
schroevendraaier om de
Minifix (vrouw) een halve
draai met de klok mee te
draaien.
Nu staat de top vast aan de
linkerzijde (M1 LZ)

Nu kan de rechterzijde (M1 RZ) gemonteerd worden. Ga hiervoor op
dezelfde manier te werk als de linkerzijde.
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De eerste module is afgewerkt!
Herhaal nu stap 02 tot
alle modules gemonteerd zijn.
Het overzicht van de modules is
terug te vinden in bijlage.

Om alle modules goed samen te houden,
gaan we deze aan elkaar vastschroeven.
Neem de ‘Verbindingschroef’ en de
‘Verbindingshuls’ en schroef deze langs
weerszijden in elkaar door het gat voor het
montageplaatje.

Herhaal dit nu voor elk gat van het
montageplaatje.
OPMERKING: Indien de andere module geen
scharnieren heeft, gebruik een vijs 3,5x30
in plaats van de verbindingshuls.

03 DE INRICHTING
Kijk op het etiket voor de vaste legplank.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 VL = Dressing 1 Vaste legplank
Zit je vast? Bel ons +32 50 69 59 01 of chat met ons via de website! p. 9

Waar de vaste legplank gemonteerd wordt, kun je kiezen.
Houd er rekening mee dat de vaste legplank op minimum
4 cm afstand van het scharnier geplaatst wordt.
De kledijbar wordt steeds aan de vaste legplank
gemonteerd. Hou hier rekening mee bij de keuze van de
positie.

MIN. 4 CM

MIN. 4 CM

Schroef de ‘vaste legger (man)’
op de gekozen hoogte in de
rijboringen van beide zijden.
Leg de vaste legplank (M1 VL) op
de ‘vaste legger (vrouw)’.
Draai nu een halve draai tegen de
klok in. De vaste legplank (M1 VL)
is nu gemonteerd.
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-- OPTIE: Installatie van de kledijbar --

Neem het zakje
‘kledijbarbeugel’. Daarin zitten
2 beugels en 2 schroeven per
kledijbar.
Bevestig met de schroeven de
kledijbarbeugel aan de vaste
legplank.
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-- OPTIE: Installatie van de schuiflades --

Lades worden nadien geleverd. De kast kun je ondertussen wel volledig monteren.
Heb je concrete vragen over de leverdatum van jouw lades?
Contacteer ons op 050 69 59 01
Ga als volgt te werk:

Op de zijkanten van de kast (M1-LZ en M1-RZ)
komen ter hoogte van de lades verdikkingen op
de wand. Dit is nodig om de lade te installeren.
Duw de extra plank (het tussenstuk) op de
juiste positie met behulp van de houten drevels.

Als het tussenstuk gepositioneerd is, schoef je
deze extra vast met twee schroeven van
3,5 x 30 mm. Schroef deze van binnen naar
buiten.
De schroeven zullen niet zichtbaar zijn eens de
lade gemonteerd is.

p. 12 Zit je vast? Bel ons +32 50 69 59 01 of chat met ons via de website!

Eerste gat en
laatste gat

Eerste gat en
laatste gat

Positioneer de ladegeleider zodat deze gelijk komt met de voorziene gaten.
Bevestig deze nu met de ‘Euroschroeven’ zoals op de tekening.

Zet de lade op de ladegeleiders.
Duw de lade stevig dicht.

De lade is geïnstalleerd.

Herhaal deze stap voor alle lades.
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-- OPTIE: Installatie van kleine schuiflades --

TA'OR BOX

Montage TA’OR BOX: Schroefkoppeling

Probox verpakking - overzicht onderdelen

Lades
Lade met onderdelen

TA'OR BOX

Onderdelen

Montage TA’OR BOX: Schroefkoppeling

A

B

Probox verpakking - overzicht onderdelen

Lades
Lade met onderdelen

Montage front

Frontbevestiging per fronthoogte

1

N-Hoogte

Onderdelen

A

Montage front

1

K-Hoogte

F-Hoogte

B

Frontbevestiging per fronthoogte

Onderzijde front

N-Hoogte

M-Hoogte

K-Hoogte

F-Hoogte

C-Hoogte

Onderzijde front

M-Hoogte

C-Hoogte

N

C-Hoogte

2

C-Hoogte

2
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N
6,7
cm

M
9,1
cm

M
F

6,7 C 9,1
Kcm cm

12,9 17,7
cm cm

24,1
cm

K

C

12,9 17,7
cm cm

F

24,1
cm

TA'OR BOX
3

CLICK

4

6
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TA'OR BOX
Lade inhaken

1

2

Demontage: Lade uithaken

1

1

22

2

3

TA'OR BOX
4
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5

5

6

TA'OR BOX
Zijdelingse verstelling

Zijdelingse verstelling aan beide
kanten via koppeling +/- 1,5 mm

Hoogteverstelling: + 3mm

Compensatie zijdelingse verstelling

Compensatie zijdelingse verstelling
via rechtergeleider achteraan

Neigingsverstelling
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-- OPTIE: Installatie van de kledijlift --

Assembly / Montaggio / Montaje / Montage / Montagem

HANG
PULL-OUT HANGING RAIL / APPENDIABITI / COLGADOR ABATIBLE
PENDERIE RABATTABLE / VARÃO BASCULANTE

610 mm

175 mm

45

45

230

50

45

45 19

175 mm

19

1

x2
x 12
x2

7

126

7

OPCIONAL
OPTIONAL
OPZIONALE

9280325
20

2

8
6

4
7
5
3

11

9

12
10

13

12

610

0

B

A
8285425

EMUCA, S.A.
Valencia (España)
T. +34 96 166 70 19
F. +34 96 166 71 82

EMUCA, S.R.L.
Padova (Italy)
T. +39 049 8702800
F. +39 049 8703019

EMUCA, Ltd.
Chelmsford ESSEX (UK)
T. +44 1268 530674
F. +44 1268 828592

p. 18 Zit je vast? Bel ons +32 50 69 59 01 of chat met ons via de website!

EMUCA, S.A.R.L.
Nantes (France)
T. +33 2 49 88 07 35
F. +33 2 72 22 02 24

EMUCA, Lda.
Lisboa (Portugal)
T. +351 211 203 940
F. +34 96 166 71 82

-- OPTIE: Installatie van de legboorden --

Kijk op het etiket voor de legplanken.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 L1 = Dressing 1_Legplank

Druk de ‘Legplankdragers’ in de
voorziene rij gaatjes.
Laat de legplank rusten op de
‘Legplankdragers’
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04 FIXATIE VAN DE KAST

Kijk op het etiket voor de plint.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 P1 = Dressing 1 Plint

De plint is iets langer dan de volledige lengte van
de kast. Hij is 5 cm rechts en 5 cm links langer.

Breng een paar dotjes
parabond aan op de
dunne rand van de
sokkel.
De plint ligt steeds
dieper dan de kast zelf.

Zie zijaanzicht

Kijk op het etiket naar opstop plafond.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 OP1 = Dressing 1 Opstop Plafond
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De bovenplint komt op +/- 3 cm dieper
dan de corpus van de kast.
Breng hiervoor terug een paar dotjes
parabond aan op de bovenkant van de
kast.
Schuif de plint naar achter tot hij
ongeveer 3 cm dieper ligt.

3 CM

Kijk op het etiket voor de linkse paslat.
Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 PL1 = Dressing 1 Paslat links

Zoek op de zijkant van de kast naar de boringen van de
montage plaatjes. Probeer nu de paslat (zonder parabond) te
postitioneren op de lijn van de boringen.
Gelukt? Top, dan nu met parabond!
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Breng een paar dotjes parabond op de muur aan.
Plaats de paslat met de onafgewerkte kant (waar de
spaanderplaat zichtbaar is) naar de muur.
Schuif de paslat nu gelijk met de boringen in de kast naar achter.

Hierin komt
3,5 x 50 mm om het
geheel te fixeren
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Good job! Alle paslatten zijn geplaatst!

Heb je paslatten ‘op maat na
te leveren’ besteld? Stuur jouw
correcte afmetingen door naar
aftersales@maatkastenonline.be
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05 MONTAGE DEUREN
Alvorens te beginnen met de scharnieren, volg eerst deze stap:
Installatie montageplaten
Afhankelijk van de hoogte van de kast, moet je montageplaten voor de scharnieren
installeren.
STAP 1
Duw het montage plaatje op de voorziene plek in de zijkant van de kast.
		
(2 horizontale boringen diameter 10mm)
		
Opgelet: Op het montageplaatje staat een pijltje, dit dient naar voor te 		
		wijzen.
STAP 2
Draai met een kruis schroevendraaier het uiterst linkse en uiterst rechtse 		
		
vijsje naar rechts tot deze goed vastzit.

Kijk op het etiket voor de deuren. Hieronder staat een fictief voorbeeld:
Dressing kast > M1 DR = Dressing 1 Deur

Er zijn twee soorten scharnieren terug te vinden:

Het ‘soft close’
scharnier. Deze is te
herkennen aan een
zwart lipje zoals op
de tekening.

Het ‘gewone’
scharnier. Deze heeft
geen zwart lipje.

Start bovenaan de deur met een ‘soft close’ scharnier.
Plaats daaronder een ‘gewoon’ scharnier.
Zo volg je het patroon tot beneden:
soft close > gewoon > softclose > gewoon > ...

Als alle scharnieren aan de deur hangen, klik je het rechte deel
van het scharnier vast op de montageplaat die al bevestigd is
op de zijkant van de kast.

soft close

gewoon scharnier

soft close

gewoon scharnier

-- OPTIE: Push to open --

Bij push to open optie vervang je het ‘soft close’ scharnier door een scharnier
‘zonder veer’.
Plaats daaronder een ‘gewoon’ scharnier.
Zo volg je het patroon tot beneden:
zonder veer > gewoon > zonder veer > gewoon > ...

06 MONTAGE VAN HANDGREPEN

Vooraan in de deur zijn één of meerdere gaatjes
gemaakt. Draai vanaf de binnenkant een vijsje die
zich hecht aan de greep.
-- OPTIE: Lip handgreep -Neem het zakje ‘grepen’. Gebruik te meegeleverde
vijsjes om een gat te maken van achteraan de deur naar
voren. Doe dit in de voorgepunte gaatjes.

PROFICIAT!
JOUW KAST IS
HELEMAAL KLAAR!

Ben jij trotse eigenaar van je eigen maatkast?
Deel jouw afgewerkte kast met de hashtag
#maatkastenonline. Wie weet verschijnt jouw
kast binnenkort op onze feed!
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Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01
info@maatkastenonline.be
BTW BE0650983826

