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1. Vul strip (2x) 
2. Buiten strip (2x)  
3. hoekprofielen (3x, verschillend) 
4. M6 bouten, moeren en ringen 
5. Handgreep 
6. Lak 
7. Lijm 

Stap 1: Afmeten 
Leg een vul strip op de zijkant van de bak en 
meet vanaf de achterkant van de bak 25cm 
tot de strip. Let op: Verder naar achteren 
plaatsen geeft problemen met het bankje. 
 

Stap 2: Aftekenen 
Trek met een marker een lijn 
langs de buitenkant van de vul 
strip. 
 
 

Stap 3: Uitzagen 
Gebruik voor het zagen van het luik een 
decoupeerzaag met een zaagje van 2mm.  
Een zaagje met fijne vertanding geeft een 
beter resultaat. Vijl waar nodig bij voor een 
mooie afwerking 

Stap 4: Lakken 
Gebruik de lak om de gezaagde 
oppervlaktes te beschermen. 
Let op: Laat de lak wel goed drogen. 
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Stap 5: Gaten boren 
Klem een vul strip op het luik en boor de 
gaten door in het houd, gebruik hiervoor 
een 6mm boor. 
 
 

Stap 6: Monteren van de strips 
Gebruik de meegeleverde bouten en 
moeren om de strips te monteren aan het 
luik. De vul strips moeten tussen het luik en 
de buiten strips komen te zitten.  
Dit aan beide kanten. 

Stap 7: Monteren van de hoekprofielen 
Plaats nu de hoekprofielen in de bak. Deze 
zijn alle drie anders dus het is belangrijk dat 
alles goed past, alvorens ze vastgelijmd 
worden met de meegeleverde lijm. 
 

Stap 8: Monteren van de handgreep 
Klem het blokje hout aan de binnenkant van 
het luik en boor de twee 6mm gaten door. 
Bevestig het blokje met de meegeleverde 
bouten en moeren. 
 
 

Stap 9: Slot gat 
Wanneer gewenst kunt u het gat dat in de 
buiten strips zit doorboren en kunt u hier 
een slot plaatsen tegen diefstal van het luik.
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1. Spacer strip (2x) 
2. Outer strip (2x)  
3. U profile (3x, all different) 
4. M6 bolts, nuts and washers 
5. Handle 
6. Paint 
7. Glue 

Step 1: Measuring 
Place a filler strip on the side of the box, at 
least 25cm from the back of the box.  
Note: Placing the hatch any further back will 
result in issues with the bench. 
 

Step 2: Marking 
Use a marker to trace the 
outside perimeter of a filler strip. 
 
 
 

Step 3: Sawing out the hatch 
Use a jigsaw with a 2mm blade to saw out 
the hatch. Using a blade with fine teeth will 
result in a cleaner cut.  
If necessary, use a file to clean up the cut. 
 

Step 4: Painting 
Shake to bottle of paint firmly. Now use it to 
seal al the sawn edges. 
Note: Let the paint dry before proceeding. 
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Step 5: Drilling the mounting holes 
Use clamps to hold a filler strip to the hatch. 
Then drill out the holes using a 6mm drill. 
 
 
 

Step 6: Mounting of the strips 
Use the supplied bolts, nuts and washers to 
secure the strips to the hatch. The filler strips 
are sandwiched on both sides of the hatch 
by the outer strips. 
 

Step 7: Mounting of the u profiles 
Place the profiles in the box. They are all 
different so it is important to make sure it all 
fits properly. Now glue the in place using the 
supplied glue. 
 

Step 8: Mounting of the handle 
Use clamps to hold to handle to the hatch, 
now drill out the holes using a 6mm drill. 
 
 
 

Step 9: Locking hole 
If desired, the marked hole can be drilled 
out using a 6mm drill. This allows for a lock 
to be installed preventing theft of the hatch. 

 


