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De belangrijkste onderdelen van het geraamte van je kast. (doorsnede)

Let op! Leg een raamwerk van latten zonder gleuven aan de bovenzijde  
apart voor de bovenzijde van de kast.

Knijp met een tang het pro�el iets dicht en tik dan het houten 
pootje tot aan het uiteinde van het pro�el.

Begin met het eerste raamwerk door de latten naast elkaar te klemmen in het hoekpro�el. 

Let goed op dat je de latten niet verkeerd om plaatst .
Gebruik een houten of rubberen hamer als het wat stroef gaat.

De lat een beetje kantelen kan eventueel helpen.

Heb je een kast met pootjes? 
Schuif dan de pootjes (4 vierkante houten staa�es) in het hoekpro�el.

Als je een kast hebt met stelpootjes let dan op dat het voorgeboorde gat aan de onderzijde zit.

Maak het eerste raamwerk door eerst een 
zijlat te plaatsen , daarna een  achterlat , 
dan de voorlat en als laatste weer een zijlat.

Plaats vervolgens de afstandstukken, 
deze bepalen de hoogte van het vak.

Heb 
je een kast 
met diverse vakhoogtes? 
Let dan goed op welke maat afstandstuk-
ken je in welke volgorde plaatst. Schuif 
vervolgens de zijpanelen en achterpaneel 
in de gleuven van de afstandstukken.
Let goed op dat de panelen goed zitten, 
ook in de horizontale latten.

Plaats bij een open vak een lat zonder gleuven 
aan de bovenzijde.

Bij een kast van 110 en 120 cm breed
is een metalen strip aan de achterzijde 
van de lat bevestigd.

Heb je geen zin of tijd om zelf te monteren?
Maak dan gebruik van onze montagedienst.
Bel 030-737 05 20 of mail naar info@moduloo.nl

De volgende gereedschappen heb je nodig bij de 
montage van een Moduloo kast.



Heb je een kast met een hoog vak en grote 
deuren om kleding in op te hangen?
Gebruik dan het vulstukje (C4).  

Dit stukje vervangt de weggelaten lat.

Tik het stukje eventueel door middel van een houten blokje in het hoekpro�el 
als het wat stroef gaat.

Bevestig de roedehouders aan weerszijden 
in de binnenkant van de kast met behulp 
van de bijgeleverde schroeven aan de 
onderzijde van de zijlatten. 

Bijgeleverd is een roede en twee roedehouders. Heb je een kast met stelpootjes?  

Druk voordat je de planken en deu-
ren  gaat plaatsen het bijgeleverde 
busje  in het  voorgeboorde gat van 
het pootje. Draai vervolgens de stel-
schroef in het busje.

Wil je de kasten aan elkaar koppelen? Boor in de zij-
latten op twee plaatsen een gaatje, ruim genoeg om 
een schroef  in te plaatsen. Schroef vervolgens de 
schroef in de lat van de kast die je wilt koppelen. Let  
goed op dat de verticale hoekpro�elen netjes naast 
elkaar staan.

(Handig is om van te voren een klein gaatje te boren.)

Plaats de kledingdeuren  in de kast op 
dezelfde manier, zoals aangegeven bij         .

Voorste deur
Achterste deur

Het plaatsen van de handgrepen 
(tevens verstevigingslat) van de 
kledingdeuren. 
Deze bestaan uit een voorste en een 
achterste deur.  
Plaats de handgrepen op de deuren zoals 
op de afbeelding is aangegeven.

2 CM

Plaats deuren door ze eerst in de bovenste 
gleuf te plaatsen en daarna in de onderste. 

TIP:   Om de deurgreepjes in het deurtje te plaatsen is het handig
om het deurgreepje op zijn kop neer te leggen en vervolgens 
het deurtje er op te drukken.

Een beetje para�ne of kaarsvet aan de 
onderzijde van de deur zorgt dat de 

deuren soepel schuiven.

Plaatsen van de deurtjes.



Handleiding op�es



Verstelbare tussenplank

Vaste tussenplank

8x

Glazen tussenplank

Optioneel:   Tussenplank . 

Optioneel:   Kast om op te hangen.

      DETAIL: Bevestiging achterzijde..

Bij een Moduloo kast om op te hangen 
zijn twee ophangpro�elen meegeleverd.

Deze pro�elen moeten eerst aan de muur 
worden bevestigd met de bijgeleverde 
pluggen en schroeven.

Bij een kast om op te hangen worden de 
hoekpro�elen geleverd met schroefgaten.

Bevestig de schroeven!
Hiermee worden de hoekpro�elen met de 
latten verbonden.

Hang vervolgens de kast met de bovenste 
achterlat aan de ophangpro�elen.

Handleiding Modulookasten
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Tussenplank

Plateau met wieltjes

Kast om op te hangen



Optioneel:   Kast op wieltjes.

Achterzijde plateau

Voorzijde plateau

2,5 CM
3 CM

LET OP: Het plateau voor de wieltjes heeft een voor-en achterzijde!
Aan de voorzijde zitten de gaten voor de bouten op 3 cm 
van de kant, aan de achterzijde is dit 2,5 cm.

Bevestig de wieltjes met de bijgeleverde Boutjes aan het plateau.
Per wieltje zijn er Twee boutjes en Twee moertjes meegeleverd.

Plaats vervolgens de kast op het plateau.
De onderste latten van de kast worden over de moeren geplaatst.
Let hierbij op de voor en achterzijde van het plateau.

Per plateau zijn er twee wieltjes met 
rem en twee wieltjes zonder rem. 
De wieltjes met rem worden aan de 
voorzijde van de kast geplaatst.

Heb je geen zin of tijd om zelf te monteren?
Maak dan gebruik van onze montagedienst.
Bel 030-737 05 20 of mail naar info@moduloo.nl



Handleiding laden



Handleiding
 Moduloo Lade
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De belangrijkste onderdelen van de lade.

Een beetje kantelen kan eventueel helpen.

Bevestig het Verbindingsstuk (E) met de achterzijde (F)

Klik nu de achterwand (E en F) in de zijkanten (D) van de lade.

Schuif de bodemplank (G) in de zijkanten (D).

Bevestig de bodemplank aan de onderzijde 
met de bijgeleverde schroeven.

Heb je geen zin of tijd om zelf te monteren?
Maak dan gebruik van onze montagedienst.
Bel 030-737 05 20 of mail naar info@moduloo.nl

H (2x)

I (2x)

D (2x)

G

E (2x)

F

C (2x)

A

B

J (2x)

A - Voorpaneel
B - Handgreef of knop (optioneel)
C - Verbindingsstuk (voorzijde met zijwand lade) 
D - Zijkant lade
E  - Verbindingsstuk (achterzijde met zijwand)
F  - Achterzijde
G - Bodemplank
H - Zijwand (voor geleiders) 
I   - Geleider
J  - Afwerking zijkant lade

De volgende gereedschappen heb je nodig bij de montage van een Moduloo lade.



Bevestig het verbindingsstuk (C) op het voorpaneel (A). 

Klik het voorpaneel (A) op de zijkanten van de lade(D).

De lade kan nu op de geleiders worden geplaatst.

Aan de zijkant van de lade zitten stelschroeven waarmee je de positie van het 
voorpaneel in kan stellen.

Wanneer nodig kan het voorpaneel weer worden 
gedemonteerd zoals op de volgende afbeelding.

De lade kan weer uit de geleider worden gehaald door 
het handeltje aan de zijkant van de lade omhoog te 
drukken en vervolgens de lade uit de geleider te 
schuiven.

Aan de zijkant kan het onderdeel (J) voor de afwerking worden geplaatst.

LET OP: Aan de onderzijde steekt het ladefront 4 cm over.

Monteer de geleider (I) op de zijwand (H).

En monteer de handgreep of knopjes op het voorpaneel.
(optioneel) 

DEMONTAGE

Plaats de zijwand tegen de zijkant aan de binnenzijde van de kast.

4  CM



Handleiding Kewlight



Handleiding Kewlight
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Boor een gat in het plateau van 
de �tting. 

10 MM

Om de Kewlight te monteren dient 
eerst de �tting te worden gemonteerd.

Monteer de schroefdraad in het gat 
van het plateau en zet het vast met 
de bijgeleverde moeren.

Monteer vervolgens het onderste deel 
van de �tting.

Plaats de twee delen van de 
fitting op elkaar.

Voer de stroomdraad door het plateau en 
de �tting.

Sluit de electriciteitsdraad op het bovenste deel van de �tting aan.

+/- 2 CM



Bouw nu de ombouw van de Kewlight op.

Schuif eerst de pootjes (4 vierkante houten staa�es) in de hoekpro�elen.
Leg het plateau met de �tting in het raamwerk.

Schuif de afstandstukken in de hoekpro�elen.

Knijp met een tang het pro�el iets dicht en tik dan het houten 
pootje tot aan het uiteinde van het pro�el.

Begin met het eerste raamwerk 
door de latten naast elkaar 
te klemmen in het hoekpro�el. 

Sluit af met het bovenste raamwerk 
door de latten naast elkaar 
te klemmen in het hoekpro�el. 

Een beetje kantelen kan eventueel helpen.

Plaats de 4 zijpanelen.

Leg als eerste het Frost paneel in het boven-
ste raamwerk.
Leg daarna de glasplaat op het Frost paneel.

Plaats de lamp in de �tting.
Max 25 watt !

pro�elaanzicht
onderste lat.

pro�elaanzicht
bovenste lat.


