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Meubel voor de wasmachine en droger maken

Materialen

Gereedschap

Meubelpaneel wit 18mm 305 x 60cm

Worx WX445 handcirkelzaag

Meubelpaneel wit 18mm 120 x 40cm

Worx schroef- en klopboormachine WX371.3

MDF-lakdraagfolie wit 244X122 cm 18mm
CanDo massief paneel eiken 18mm 200X20cm
Sencys timmerpaneel grenen 28mm 235 x
80cm

20V
Sencys kunststof rolmaat 3m x 16mm
Bosch profiline houtboor met conische
verzinkboor 4x40x70mm, 90°
Sencys potlodenset 24cm 3 stuks

Sencys universele schroef Torx staal
gegalvaniseerd 40 x 3,5mm 200 stuks

Baseline waterpas 60cm

Sencys plaatschroef verzonken kop zelfborend

Stanley komscharnierfrees 35mm

gegalvaniseerd 3,5mm 16mm 50 stuks
Sencys houtlijm watervast 250gr

http://bit.ly/298z
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Stap 1 | Ruimte opmeten

Meet de lengte, diepte en hoogte van de ruimte waar de ombouw komt te staan. Hou rekening met de hoogte
je wasmachine en droger.

Stap 2 | Meubelpanelen voorboren

Teken een lijn (9mm van de rand) langs beide zijkanten van het meubelpaneel. Boor de meubelpanelen voor en
verzink de schroefgaten.
Teken nu een lijn door het midden van de boven en onderkant. Boor hier ook het meubelpaneel voor en verzink
schroefgaten.

Stap 3 | Panelen bevestigen
Lijm de randen van de zijpanelen. Schroef deze vervolgens vast aan de onderkant.

Lijm ook het middelste paneel en bevestig deze in het midden. Gebruik resthout (met een hoek van 90º) om he
tussenschot recht te krijgen. Schroef deze vervolgens vast.

Stap 4 | Bovenkant bevestigen
Lijm nu de andere kant van de zij- en middelste panelen. Schroef vervolgens de bovenkant vast.
Het frame staat nu. Controleer of deze past op de desbetreffende ruimte.

Stap 5 | Zijkant aanvullen

Wil je de plinten op de grond laten staan? Dan is het belangrijk dat er een stuk meubelpaneel wordt geplaatst tu
de muur en wasmachine-ombouw.

Meet de hoogte vanaf de plint en zaag een stuk resthout in de juiste lengte. Boor deze voor en plaats voldoende
lijm. Schroef deze vervolgens vast.
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Stap 6 | Inboorscharnieren plaatsen
Meet de hoogte en breedte voor de deuren. Zaag deze vervolgens uit de MDF-plaat. Boor met een
komscharnierfrees twee gaten voor de inboorscharnieren. Let op dat je niet door het hout heen boort.
Schroef nu de inboorscharnieren vast aan de deuren. Controleer of deze goed open en dicht gaan.

Stap 7 | Deuren en meubelpaneel plaatsen
Leg het houten meubelpaneel op het frame en controleer of deze goed staat.

Leg 7mm latjes onder de deuren en plaats deze naast het frame (foto 2). Controleer of de hoogte van de deur
en bevestig de inboorscharnier aan de binnenkant van het frame. Open en sluit de deur. Stel deze af, indien nod

Stap 8 | Houten meubelpaneel vastschroeven
Plaats de tweede deur en stel deze af. Controleer of de deuren goed sluiten en schroef vervolgens het houten
meubelpaneel vast aan het frame.
Gebruik deurgrepen of deurpushers om de deuren te kunnen openen.

Step 9 | Wandplank ophangen

Wil je een houten plank tegen de wand? Meet dan de hoek van je muur en buig de hoekankers in de desbetreffe
hoek. Schroef deze eerst vast aan het houten meubelpaneel en bevestig deze aan de muur. Controleer of deze
waterpas staat.

Stap 10 | Wasje draaien!
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Je wasmachine-ombouw is af! Nu kan je naast het draaien van wasjes ook werken aan je werkbank. Succes me
maken!
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