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Inleiding

Flexibel woonsysteem
Het Lundia systeem is een flexibel
woonsysteem. Het is zo ontworpen dat
u het geheel kunt afstemmen op uw
eigen wensen. Het Lundia systeem
heeft als voordeel dat u het meubel
altijd kunt veranderen en aanpassen aan
uw woonwensen.

De montage van de basiskast en de
laden staat in afzonderlijke boekjes
beschreven. Bij de overige producten
zijn aparte montage-instructies verpakt.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt
u altijd contact opnemen met de
Lundia winkel.

Deuren
Het Lundia systeem biedt drie verschillende deuren: vlakke houten deuren,
paneeldeuren met houten of glazen
panelen en glasdeuren. De montage van
de vlakke deuren en de paneeldeuren is
gelijk. De glasdeuren vereisen een
andere montagewijze.

Onderdelen en gereedschap
Montage-instructie
In deze montage-instructie vindt u alle
informatie voor het monteren van
vlakke-, paneel- en glasdeuren en de
eventuele grepen. Omdat u de Lundia
kast naar uw eigen wensen heeft
samengesteld, zullen niet alle delen uit
dit boekje van toepassing zijn. Deze
kunt u gerust overslaan.
Lees het boekje door en sla de delen
over die voor u niet van toepassing zijn.

Hierna krijgt u een overzicht van de
belangrijkste onderdelen en
gereedschappen die u, afhankelijk van
uw bestelling, tijdens het monteren
nodig kunt hebben.
De schroeven die u nodig heeft staan
bij de illustratie op ware grootte
afgebeeld.

Aan dit symbool herkent u
handige tips.
Aan dit symbool herkent u
zaken die u beslist moet weten.

Grepen en knoppen

Het is handig om dit boekje te bewaren
voor als u de opstelling wilt veranderen
of uitbreiden.

Op de deuren van Lundia kunnen
verschillende grepen en knoppen
bevestigd worden. Deze worden
vastgezet met schroeven of met bouten.
Voor vrijwel alle grepen en knoppen
moeten eerst gaten in de deur geboord
worden.

Montagevolgorde
U zet eerst de basiskast in elkaar, vervolgens monteert u de deuren en de laden
en als laatste de overige accessoires.
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Paneeldeur

Glasdeur

Vlakke deur
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Waterpas zetten

stuitdopje
Kruiskopschroevendraaier

Vlakke schroevendraaier

schuifje
Sluitplaatje
Hamer

Stelwiggen

Vlakke verbinder

Waterpas

Priem

Boormachine
FIGUUR 1

Toebehoren

Gereedschap

De stelwiggen kunt u onder de
zijstukken plaatsen bij het waterpas
stellen van de kast.

• kruiskopschroevendraaier
• vlakke schroevendraaier
• waterpas
• hamer
• priem
• boormachine

De stuitdopjes worden op de deur
geplakt om te voorkomen dat de deur
tegen het schap aan komt.
Bij deuren met sloten worden de
bovenste schappen op vlakke verbinders
geplaatst.
Bij twee naast elkaar liggende deuren
met een slot wordt op de linkerdeur
een schuifje geplaatst. Dit sluit in
combinatie met het sluitplaatje de
linkerdeur af.

FIGUUR 2

Onderdelen
1. Controleer aan de hand van het
besteloverzicht of u alle onderdelen
hebt gekregen.
2. Sorteer alle onderdelen, dit werkt
straks gemakkelijker (zie fig. 1).
3. Leg het benodigde gereedschap
alvast klaar.
• Pak uw offertetekening erbij.
• De Lundia kast kunt u het beste
met twee personen monteren.

• stelwiggen
• waterpas
Het waterpas zetten van de kast
is erg belangrijk om de deuren
goed te laten aansluiten.

1. Controleer of de kast waterpas staat
(zie de voorbeeldsituaties in fig. 2
en 3). Let er op dat het schap goed
op de draagpennen ligt.
2. Plaats zonodig wiggen.
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Vlakke deuren en

4 paneeldeuren

FIGUUR 3

FIGUUR 4

Deuren monteren

FIGUUR 5

FIGUUR 6

Onderdelen
De kast kan na verloop van tijd
nog wat nazakken door het
gewicht van de spullen die er
in worden gezet. Stel na een
aantal weken de kast nogmaals
waterpas. Breek dan pas de
wiggen af. Dit doet u door een
schroevendraaier onder de
wiggen te steken en deze
omhoog te bewegen.

Indien u de achterste wig wilt
verplaatsen kunt u het onderste
schap optillen.
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• vlakke deuren
• paneeldeuren
• scharnieren
• sluitplaatje
• schuifje
Deuren monteren
1. Bepaal tussen welke schappen de
deur moet komen.
Draai de schroeven met een
kruiskopschroevendraaier in
het zijstuk en de deur. Gebruik
geen schroefboormachine, de
kans op doldraaien is dan erg
groot.

2. Schroef de montageplaatjes vast aan
het zijstuk (zie fig. 4):
• in het eerste gat onder het
bovenste schap;
• in het eerste gat boven het
onderste schap;
• bij deuren vanaf 120 cm in het
middelste gat.
Probeer de montage van het
scharnier uit. Stelschroef A moet
hierbij in sleuf D schuiven (zie
fig. 6). Controleer of schroef C
voldoende losgedraaid is om het
scharnier volledig op de montageplaat te kunnen schuiven.
Controleer of het scharnier aan de
voorzijde van het zijstuk aansluit.

3. Zorg dat het montageplaatje recht
op de stijl zit. Draai nu twee extra
schroeven in het montageplaatje (zie
fig. 5).
Prik de gaten voor met een priem
of scherpe spijker.
4. Draai schroef B een kwartslag los
(dit vergemakkelijkt de montage van
het scharnier).

Deuren stellen

FIGUUR 7

5. Plaats de scharnieren in de
uitsparing van de deur (zie fig. 7).
Druk de scharnieren goed aan zodat
ze vlak in de deur zitten.
6. Schroef de scharnieren vast aan de
deur.
7. Schuif de scharnieren over de
montageplaatjes (zie fig. 8).
8. Draai schroef C aan zodat het
scharnier niet meer van het
montageplaatje kan schuiven.

FIGUUR 8

9. Draai schroef B vast.
10. Plak de stuitdopjes op de boven- en
onderkant van de deur, ± 1 cm uit de
zijkant.
11. Herhaal stap 1 t/m 11 voor alle
deuren van de kast.
12. Controleer of de deuren goed
hangen en sluiten. Als dit niet het
geval is, controleer dan per kastunit
of deze nog waterpas staat. Plaats
eventueel wiggen. Als de deuren nu
nog niet goed hangen, kunt u de
scharnieren verstellen (zie 'Deuren
stellen').

FIGUUR 9

FIGUUR 10

Deuren stellen

In de breedte bijstellen

Elk scharnier heeft 3 stelschroeven (zie
fig. 9):
• schroef A voor het bijstellen in de
breedte;
• schroef B voor het bijstellen in de
hoogte;
• schroef C voor het bijstellen in de
diepte.

U stelt het scharnier in de breedte als:
• de deuren elkaar raken;
• de verticale kier scheef is;
• de verticale kier te breed is;
• de deur aan de bovenkant scheef
hangt (zie de voorbeeldsituatie in
fig. 10).
1. Controleer of de kast waterpas staat
en plaats indien nodig wiggen.
Afhankelijk van de situatie of u de
gehele deur of alleen de boven- of
onderkant wilt verstellen, moet u
één of meerdere scharnieren
verstellen.
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FIGUUR 11

FIGUUR 12

FIGUUR 13

In de hoogte bijstellen
2. Draai schroef C iets los. Stel de deur
met schroef A in de goede positie
(zie fig. 11).
Draai schroef C niet te ver los.
Het scharnier kan anders van
het montageplaatje schuiven.

3. Draai schroef C weer vast.
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FIGUUR 14

In de diepte bijstellen

U stelt het scharnier in de hoogte als de
deuren niet op gelijke hoogte hangen
(zie de voorbeeldsituatie in fig. 12).

2. Draai schroef B in alle scharnieren
van de deur iets los en stel de deur
in de goede positie (zie fig. 13).

1. Controleer of de kast waterpas staat
en plaats indien nodig wiggen.

3. Draai schroef B in alle scharnieren
weer vast.

U stelt het scharnier in de diepte als de
deur op een punt of over de hele lengte
niet goed aansluit op de schappen (zie
de voorbeeldsituatie in fig. 14).
1. Duw de schappen zo ver mogelijk
naar achteren.
2. Controleer of de kast waterpas staat
en plaats indien nodig wiggen.

Paneeldeurrand verstellen

FIGUUR 15

3. Draai schroef C los en stel de deur
in de goede positie (zie fig. 15).

FIGUUR 16

Paneeldeuren uit
elkaar nemen

FIGUUR 17

Paneeldeurrand verstellen

Paneeldeuren uit elkaar nemen

De paneeldeurrand hoeft u alleen te
verstellen als er een hoogteverschil zit in
de rand van de deur.

U kunt de paneeldeurrand uit elkaar
nemen, als u bijvoorbeeld het paneel in
een andere kleur dan de rand wilt
verven.

4. Draai schroef C weer vast.
1. Draai de verbinders iets los
(zie fig. 16).

1. Draai de verbinders los (zie fig. 17).

2. Verstel de paneeldeurrand in de
gewenste positie.

2. Neem het paneel en de randen uit
elkaar.

3. Draai de verbinders weer vast.

3. Zet de deur in omgekeerde volgorde
weer in elkaar.

Accessoires deur met slot

FIGUUR 18

Sluitplaatje monteren
Monteer het sluitplaatje bij een
enkele deur tegen het zijstuk
(zie fig. 18) en bij een dubbele
deur op of onder het schap (zie
fig. 19).

1. Schroef het sluitplaatje met de twee
schroeven aan de rand van het schap
of het zijstuk. Het lipje moet gelijk
zitten met het schap of het zijstuk.
Let op de positie waar het schuifje
of het slot komt (zie fig. 18 en 19).
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Koppelstrip

FIGUUR 19

2. U kunt de positie van het
sluitplaatje nog aanpassen door de
schroeven iets los te draaien en het
sluitplaatje te verschuiven.

FIGUUR 20

FIGUUR 22

Schuifje monteren

Schap vastzetten

Koppelstrip

1. Monteer met de twee schroeven het
schuifje op de voorgeprikte gaatjes
in de linkerdeur (zie fig. 20).

1. Vervang de draagpennen van het
schap boven de deur(en) met slot
door de vlakke verbinders.

De koppelstrip kunt u tussen twee
deuren monteren, als u deze deuren
tegelijk wilt kunnen openen.

2. Controleer of het schuifje achter het
sluitplaatje valt.

2. Schroef de vlakke verbinder vast aan
het schap (zie fig. 21).

1. Controleer of de deuren recht boven
elkaar hangen. Als dit niet het geval
is stel de deuren dan recht (zie
pag. 6).

3. U kunt de positie van het
sluitplaatje nog aanpassen door de
schroeven iets los te draaien en het
sluitplaatje te verschuiven.
Monteer bij dubbele deuren met
een hoogte van 120 cm of meer
zowel boven als onder een
schuifje.
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FIGUUR 21

Als u het schap boven de
deur(en) met slot niet vastzet
kunt u door het schap op te
tillen nog bij de spullen in de
kast komen.

2. Open beide deuren.
3. Bevestig de koppelstrip tussen de
deuren met de zes schroeven (zie
fig. 22).

en
5 Glasdeuren
tussenliggende deuren

Deuren monteren

*

FIGUUR 23

FIGUUR 24

FIGUUR 25

FIGUUR 26

Onderdelen
• glasdeuren
• scharnieren
• priem
• papieren mal voor glasdeuren
Deuren monteren
1. Bepaal tussen welke schappen de
deur moet komen.
2. Steek een draagpen in het eerste gat
onder het schap en het eerste gat
boven het schap in het zijstuk.
3. Vouw de papieren mal en plaats de
mal op het zijstuk. Zorg ervoor dat
het onderste gat van de mal over de
draagpen valt (zie fig. 23).

4. Prik met een priem gaatjes in het
zijstuk (zie fig. 23).

7. Plaats het metaalkleurige afdekkapje
op het scharnier (zie fig. 25).

5. Steek het bevestigingsdeel van het
scharnier door het gat in de deur
(zie fig. 24). Let bij matglas op de
voor- en achterkant. De voorkant is
glad.

8. Plak de stuitdopjes op de boven- en
onderkant aan de binnenkant van de
deur, ± 1 cm uit de zijkant.

6. Plaats aan de voorkant van de deur
het kunststof kapje op het scharnier
en draai de schroeven er in (zie
fig. 24).

9. Monteer het scharnier met twee
schroeven in de voorgeprikte gaatjes
in het zijstuk (zie fig. 26).
Draai de schroeven handmatig
in het zijstuk en de deur.
Gebruik geen schroefboormachine, de kans op doldraaien
is dan erg groot.

10. Controleer of de deur goed hangt.
Als de deur niet goed hangt kunt u
deze eventueel nog stellen.

Plaats afwijkende schroeven
(3x15 mm)* bij tussenliggende
deuren (fig. 24).
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Deuren stellen

FIGUUR 27

FIGUUR 28

In de breedte bijstellen
Als de ruimte tussen een stel glasdeuren
of tussen een enkele glasdeur en het
zijstuk te groot is, kunt u een
afstandplaatje tussen het zijstuk en het
scharnier monteren (zie fig. 27).
Het scharnier voor glasdeuren
kan alleen in hoogte versteld
worden.

1. Controleer of de kast waterpas staat
en plaats indien nodig wiggen.

10

FIGUUR 29

FIGUUR 30

In de hoogte bijstellen
2. Draai de schroeven uit het scharnier.
3. Houd het afstandplaatje tussen het
zijstuk en het scharnier.
4. Schroef het scharnier vast aan het
zijstuk (zie fig. 28).
U kunt de afstandplaatjes het
gemakkelijkst per scharnier
monteren.

U stelt het scharnier in de hoogte als de
deuren niet op gelijke hoogte hangen
(zie fig. 29).

2. Draai de schroeven iets los en stel de
deur met behulp van de sleuven in
de juiste positie (zie fig. 30).

1. Controleer of de kast waterpas staat
en plaats indien nodig wiggen.

3. Draai de schroeven weer vast.

6 Grepen en knoppen

FIGUUR 31

FIGUUR 32

FIGUUR 33

FIGUUR 34

Gebruik van de montagemal
Bij het monteren van de grepen en
knoppen is de montagemal een handig
hulpmiddel. De ene zijde van de mal
gebruikt u voor grepen en knoppen die
met schroeven gemonteerd worden, de
andere zijde voor grepen en knoppen
die met bouten gemonteerd worden.
Voor deze grepen moet u eerst gaten
boren in de deur.
1. Markeer op de mal de gaten die u
voor het monteren van uw grepen of
knoppen nodig heeft.
2. Bepaal de gewenste afstand A tussen
het hart van de greep/knop en de
zijkant van de deur (zie fig. 31).

De afstanden A en B bepaalt u
met behulp van de mal of met de
greep/knop zelf.
Bij vlakke deuren en kleppen
kunnen de grepen en knoppen
maximaal 3,5 cm uit de kant
gemonteerd worden.

3. Vouw de mal over de lengte op de
afstand A om.
4. Bepaal de gewenste afstand B tussen
de boven- of onderkant van de deur
en het hart van de greep/knop (zie
fig. 31). Als de greep/knop in het
midden van de deur komt, zet dan
een heel dun horizontaal lijntje.

5. Houd de montagemal op de juiste
positie op de deur, let op de afstand
A en B. Heeft u een horizontaal
lijntje op de deur gezet, zorg dan dat
u dit lijntje door het gat in de mal
kunt zien. Prik nu met een priem
gaatjes in de deur, precies door het
midden van de gemarkeerde gaten
op de mal.
6. Grepen/knoppen met schroeven:
Zet de greep/knop vast in de
voorgeprikte gaatjes met de
bijgeleverde schroefjes (zie fig. 33).
De etiketkomgreep wordt in de
bovenste twee gaatjes met spijkertjes
vastgezet, in de andere gaatjes met
schroefjes.

7. Grepen/knoppen met bouten:
Boor op de positie van de
voorgeprikte gaatjes, gaten met een
diameter van 5 mm (zie fig. 34).
Voor het leertje en de komgreep
boort u een gat van 6 mm.
Boor het gat van buiten naar
binnen door de deur. Boor
loodrecht.

8. Zet de greep/knop vast met de
bijgeleverde bout(en).
Als er speling tussen de deur en de
greep zit, kunt u een witte
kunststof ring aan de binnenzijde
plaatsen.
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