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MONTAGEHANDLEIDING DESIGN PROJECT METERKASTEN 

Mogelijke montage opstellingen: 

1 Tussen twee muren 

2 Een zijde bevestigd aan een muur en een zijde vrij met zijpaneel 

3 Beide zijden vrij met zijpanelen 

Voor alle montageopstellingen geldt het volgende: 

• Kast uitlijnen met behulp van een kruislijnlaser. Laserlijn uitlijnen met de onderkant van het 
bovenpaneel. Laserlijn is leidend, vloer en plafond zijn niet bindend en kunnen eventueel 
afwijken. Stijlen waar nodig aan de onderzijde uitvullen.

Opstelling 1: Kast monteren tussen twee wanden: 

• Zijbord monteren tegen een zijmuur.

• Achterbord monteren tegen de achtermuur.

• Tussenbord plaatsen.

• Kastfront monteren tussen zijbord en tussenbord. Hoogte van de kast uitlijnen met laser. Stijlen

ter hoogte van de tussenregels verticaal op de muur vast zetten de rest van de stijl opvullen

alvorens vast te zetten aan de muur om kromtrekken van de stijl te voorkomen.

• Voor het koppelen van de volgende kast eerst weer het achterbord tegen de achtermuur

bevestigen en de volgende tussenbord of zijbord plaatsen.

• Kastfront monteren tussen tussenbord en zijbord en koppelen met bijgeleverde koppelbouten.

Let op! Deze hebben een andere lengte dan de slotbouten voor het monteren van het zijpaneel.

(zie afbeelding onderaan deze handleiding)

• Tussenbord klemmen in de sponning tussen de twee gekoppelde stijlen en met behulp van

schroeven in de daarvoor voorziene schroefgaten vastzetten.

• Kastfront/deur afhangen en afstellen zodat een onderlinge afstand van 6 mm tussen de panelen

wordt bereikt



Opstelling 2: Een zijde bevestigd aan een muur en een zijde vrij met zijpaneel 

• Begin aan de zijde waar de kast aan de muur is bevestigd

• Zijbord monteren tegen zijmuur.

• Achterbord monteren tegen de achtermuur.

• Tussenbord plaatsen.

• Kastfront monteren tussen zijbord en tussenbord. Hoogte van de kast uitlijnen met laser. Stijlen

ter hoogte van de tussenregels verticaal op de muur vast zetten de rest van de stijl opvullen

alvorens vast te zetten aan de muur om kromtrekken van de stijl te voorkomen.

• Voor het koppelen van de volgende kast eerst weer het achterbord tegen de achtermuur

bevestigen en het volgende tussenbord of zijpaneel plaatsen.

• Kastfront monteren tussen tussenbord en zijpaneel en koppelen met bijgeleverde

koppelbouten. Let op! Deze hebben een andere lengte dan de slotbouten voor het monteren

van het zijpaneel. (zie afbeelding onderaan deze handleiding)

• Tussenwand klemmen in de sponning tussen de twee gekoppelde stijlen en met behulp van

schroeven in de daarvoor voorziene schroefgaten vastzetten.

• Kastfront/deur afhangen en afstellen zodat een onderlinge afstand van 6 mm tussen de panelen

wordt bereikt

Opstelling 3: Beide zijden vrij met zijpanelen: 

• Achterbord monteren tegen de achtermuur.

• Zijpaneel bevestigen aan achtermuur.

• Tussenbord plaatsen.

• Kastfront monteren tussen zijpaneel en tussenbord. Hoogte van de kast uitlijnen met laser.

Stijlen aan het zijpaneel bevestigen met bijgeleverde bouten, Let op! Deze hebben een andere

lengte dan de koppelbouten. (zie afbeelding onderaan deze handleiding)

• Voor het koppelen van de volgende kast eerst weer het achterbord tegen de achtermuur

bevestigen en de volgende tussenbord of zijpaneel plaatsen.



 
 

• Kastfront monteren tussen tussenbord en zijpaneel en koppelen met bijgeleverde 

koppelbouten. Let op! Deze hebben een andere lengte dan de slotbouten voor het monteren 

van het zijpaneel. (zie afbeelding onderaan deze handleiding) 

• Tussenbord klemmen in de sponning tussen de twee gekoppelde stijlen en met behulp van 

schroeven in de daarvoor voorziene schroefgaten vastzetten. 

• Kastfront/deur afhangen en afstellen zodat een onderlinge afstand van 6 mm tussen de panelen 

wordt bereikt 

 

 

slotbouten zijpaneel: M5x30 

 

 

koppelbouten stijlen: M5x20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAGEN? 

Bel 013 514 20 12 of mail verkoop@veteka.nl 

Meer informatie over de Design Meterkast vindt u op onze website: www.veteka.nl  
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