
 

 
 
 
 
HANDLEIDING – Vintage Wandkast (aanvulling) 

 

Beste klant, 

De handleiding bijgevoegd in de doos is zeer beknopt. Om wat tijd te besparen bij het opstellen van de wandkast, 

vind je hieronder extra informatie die je kan gebruiken bij het opstellen. 

- De schroeven: 

 

o Je hebt 3 soorten schroeven: lange, middellange en korte: 

▪ De lange gebruik je om de barkast (8 stuks), de ladekast (8 stuks) en één zijde (4stuks) 

van de vitrinekast (de binnenste zijde) vast te maken aan de staanders. 

▪ De middellange (4 stuks) gebruik je voor de buitenzijde van de vitrinekast. 

▪ De korte heb je nodig om de legplanken vast te maken aan de staanders. 

• Hiervoor dien je eerst de zwarte vorkjes met het kleine schroefje aan de 

legplanken vast te maken. Per legplank heb je 4 zwarte vorkjes.  

• Daarmee kan je, dit doe je helemaal op het einde, de vorkjes over de korte 

schroeven schuiven en de schroeven verder aandraaien tot de legplanken 

vast zitten. 

 

o Om de schroeven van de lade kast vast te maken, dien je de lades te verwijderen. 

▪ Dit lukt je door de lades volledig te openen, dan verschijnt er in het schuifscharnier 

links een rechts een (zwart) plastiek lipje. Aan de ene kant dien je dit lipje omhoog te 

halen, aan de andere kant haal je dit omlaag. Zo kan je de lade er verder uitschuiven. 

• Tip: De lades hebben een unieke plaats, dus best de bovenste terug op de 

bovenste plaats schuiven en de andere drie ook op hun respectievelijke 

plaats. 

• Na het bevestigen van de schroeven, kan je de lades gewoon terug in de 

schuifscharnieren plaatsen en deze dicht duwen, deze klikken vanzelf terug 

in het scharnier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- De opbouw: 

 

o Deze doe je best met de componenten liggend op de grond. 

o Je haalt alle componenten uit de drie grote delen: schuiven, deurtjes en legplankjes die in de 

vitrine, lade of barkast kunnen zitten. 

o Je legt de 3 grote delen: barkast, ladekast en vitrinekast op hun rug.  

▪ Tip! Je hebt een boven- en onderkant aan het  vitrine meubel (de bredere schuifband 

moet bovenaan). 

o Je bevestigt de staanders aan de 3 delen. 

o Nadat de staanders vastzitten aan de drie delen, kan je de kast rechtzetten (dit doe je best 

met 2 personen). 

o Je zet de kast op de gewenste plaats. 

▪ Nu kan je de legplanken plaatsen waar je deze wenst. 

• Op plaatsen waar de schroef van 1 van de grote delen overlapt met het 

vorkje van een legplank, daar dien je de schroef een beetje te lossen zodat 

je de vork ook nog mee achter de schroef krijgt. 

o Ten slotte plaats je de lades, de glazen deurtjes en leggers terug op hun plaats. 

 

Mocht het met deze extra informatie nog niet lukken, kan je ons ook steeds contacteren via info@furnified.com 

voor aanvullende hulp. 

 

Vriendelijke groeten, 

Team Furnified 

mailto:info@furnified.com

