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Flexibele woonsystemen

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.

Montage-instructie

In deze montage-instructie vindt u alle
informatie voor het monteren van o.a.
losse laden met telescoopgeleiders,
ladenblokken, hangmappenframes,
uittrekwerkbladen en de 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. 

Aan dit symbool herkent u
handige tips.

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

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

Montagevolgorde 

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

De montage van de basiskast en de
deuren 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.

Losse laden met telescoop-
geleiders zijn zelfsluitend,
monteer daarom altijd eerst de
grepen/knoppen.

Onderdelen en gereedschap

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.

Laden

Er zijn twee soorten laden:
ladenblokken en losse laden. Een
ladenblok heeft meerdere laden en kan
ook achter deuren in de kast geplaatst
worden. 
De losse laden hebben telescoop-
geleiders en kunnen niet achter deuren
geplaatst worden. Voor deze losse laden
zijn interieurs beschikbaar voor het
opbergen van cd's en dvd’s.

Naast laden zijn er ook uittrekbare
schappen, hangmappenframes en
uittrekwerkbladen.
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Grepen en knoppen

Op de laden van Lundia kunnen
verschillende grepen en knoppen
bevestigd worden. De grepen zijn te
onderscheiden in grepen die met
schroeven vastgezet worden en grepen
die met bouten vastgezet worden. Voor
deze laatste grepen moeten eerst gaten
in de laden geboord worden.

Toebehoren

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

Gereedschap 

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

1. Controleer aan de hand van het
besteloverzicht of u alle onderdelen
heeft ontvangen.

2. Sorteer alle onderdelen, dit werkt
straks gemakkelijker (zie fig. 1). 

3. Leg het benodigde gereedschap
alvast klaar.

Pak uw offertetekening erbij.
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Onderdelen en gereedschap

• stelwiggen
• waterpas

Het waterpas zetten van de kast
is erg belangrijk om ervoor te
zorgen dat laden goed
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.

Ladenblok in de kast 

1. Schuif de zijpanelen in de
ladenblokken (zie fig. 5). Let op de
gelakte kant, dit is de buitenzijde. 

Werk het ladenblok af met
zijpanelen als u het ladenblok
tussen variozijstukken zonder
inschuifpanelen plaatst. 

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. 

Waterpas zetten3

Onderdelen

• ladenblok 
• zijpanelen ladenblok 
• achterpaneel ladenblok
• bovenblad ladenblok
• onderblad ladenblok

1. Schuif de laden uit het ladenblok
(zie fig. 4).

FIGUUR 2 FIGUUR 3 FIGUUR 5

Ladenblokken4

FIGUUR 4

Ladenblok in de kast
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2. Schuif het ladenblokframe tussen
twee schappen met een tussenruimte
van 38 cm (acht gaten) (zie fig. 6).

Let op de positie in de kast.
• Ladenblok met greep/knop

achter een deur: 
schuif het frame helemaal
naar achteren.

• Ladenblok niet achter een
deur: 
voorzijde frame is gelijk aan
voorzijde schap.

3. Schroef de boven- en de onderkant
van het ladenblokframe aan het
schap (zie fig. 7).

4. Schuif de laden in het frame.

Onderblad met zwenkwielen

1. Zet de wielen vast aan het onderblad
met de tandveerringen en de bouten
(zie fig. 8). 

Plaatsen ladenblok op
onderblad

1. Schuif de laden uit het ladenblok
(fig. 4).

2. Zet het ladenblokframe met de
schroeven vast op het onderblad (zie
fig. 9).

De voorkant van het ladenblok
moet gelijk zijn met de
voorkant van het onderblad.

3. Monteer op dezelfde wijze een
eventueel tweede en derde
ladenblokframe.

FIGUUR 8FIGUUR 6 FIGUUR 7

Vrijstaand ladenblok

FIGUUR 9
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4. Schuif de zijpanelen in het
ladenblok (zie fig. 10). 

5. Plaats het bovenblad op het
ladenblokframe en zet het van
onderaf vast aan het ladenblokframe
(zie fig. 11).

De voorkant van het ladenblok
moet gelijk zijn met de
voorkant van het bovenblad.

6. Schroef het achterpaneel tegen de
achterkant van het ladenblokframe
(zie fig. 12).

7. Schuif de laden in het frame.

Onderdelen

• montagestrips (A)
• telescoopgeleiders (B)
• losse laden (C)

De positie waar de montagestrip
gemonteerd moeten worden is
afhankelijk van de hoogte van de lade.

• Ladehoogte (H) 15 cm, montagestrip
monteren op 2e gat onder schap of
andere losse lade.

• Ladehoogte (H) 20 cm, montagestrip
monteren op 3e gat onder schap of
andere losse lade.

• Ladehoogte (H) 25 cm, montagestrip
monteren op 4e gat onder schap of
andere losse lade.

FIGUUR 11FIGUUR 10 FIGUUR 12 FIGUUR 13

Losse laden met
telescoopgeleiders5
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Montagestrip

Let op de juiste montage van de
montagestrip.
• Uiteinde met omgezette randje

hoort aan voorzijde kast.
• Kleine uitstekende lipje (A) moet

tegen binnenzijde van voorste
stijl aansluiten (zie fig. 14).

1. Schroef de montagestrip aan voor-
en achterzijde van het zijstuk vast.
Draai de schroeven nog niet vast. 

2. Schuif nu de strip zo ver mogelijk
naar voren, totdat lipje (A) tegen de
binnenzijde van de voorste stijl zit 
(zie fig. 14). 

3. Draai nu de schroeven helemaal vast.

Telescoopgeleider

1. Schuif het zwarte dopje over het
uitstekende haakje aan de
achterzijde van de geleiders 
(zie fig. 15).

Let er bij het monteren van de
geleiders op welk type lade u
heeft (zie fig. 16 en 17).

Lade met tussenliggend front

1. Bevestig de geleiders aan de
montagestrips met 2 schroeven aan
de voorzijde en 2 schroeven aan de
achterzijde.

2. Schroef bij laden met een tussen-
liggend front aan de voorzijde door
het eerste paar gaten (zie fig. 16).

Lade met voorliggend front

1. Bevestig de geleiders aan de
montagestrips met 2 schroeven aan
de voorzijde en 2 schroeven aan de
achterzijde.

2. Schroef bij laden met een voor-
liggend front aan de voorzijde door
het tweede paar gaten (zie fig. 17).
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FIGUUR 14 FIGUUR 16FIGUUR 15 FIGUUR 17



FIGUUR 21
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Montage laden

De laden zijn zelfsluitend,
monteer daarom altijd eerst de
grepen/knoppen (zie hoofdstuk
9 achter in deze montage-
instructie).

1. Trek de geleiders volledig uit.

2. Plaats de lade op de geleiders. 

Zorg er voor dat de lade niet op de
uitstekende haakjes (A) aan de
achterzijde rust (zie fig. 18).

3. Trek de geleiders nu naar voren tot
deze vastklikken in de klemmen aan
de onderzijde van de lade 
(zie fig. 19).

Aan de achterzijde moet nu het
uitstekende deel van de ladebodem
onder de uitstekende haakjes
geschoven zijn.

Laden stellen

Indien nodig kunt u laden aan de
linker- of rechterzijde iets omhoog
stellen om een mooie evenwijdige
kier tussen de laden te krijgen.

1. Draai het blauwe kartelwieltje
richting het midden van de lade om
de lade iets omhoog te stellen
(zie fig. 20).

Laden uitnemen

1. Knijp de beide klemmen onder de
lade samen (1) en trek vervolgens de
lade naar u toe (2). 
(zie fig. 21).

FIGUUR 18 FIGUUR 19 FIGUUR 20
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Onderdelen

• geleiders
• draagpennen
• uittrekschap met draadmand

1. Plaats draagpennen op de gewenste
hoogte in het zijstuk. 
Let op de benodigde ruimte tussen
de schappen.

2. Plaats de geleiders in het achterste
deel van het zijstuk om de draagpen
(zie fig. 22).

De linker- en de rechter-
geleider zijn gemerkt (L en R). 

3. Kantel de beugel naar beneden over
de draagpen in het voorste deel van
het zijstuk (zie fig. 23).

Als u het uittrekschap vlak onder
een dorpel wilt plaatsen, kantelt u
de geleider naar boven en plaatst u
als laatste de voorste draagpen.

4. Plaats het uittrekschap schuin in de
geleiders (zie fig. 24). Kantel de
voorzijde naar beneden en duw het
uittrekschap naar achteren.

Onderdelen

• 2 metalen strips voor hangmapfolders 
• 2 geleiders
• 1 set (2 stuks) verstellers voor

frontpaneel
• 1 set (2 stuks) vergrendeldopjes voor

geleiders

Hangmapframe met
frontpaneel

1. Leg het frontpaneel met de
voorgeboorde gaten naar boven, op
de vloer.

2. Zet het frame met de bouten vast
aan het frontpaneel (zie fig. 24).

Monteer ook de zwarte
stelblokjes tussen het frame en
het frontpaneel.

3. Draai de achterste schroeven in het
derde gat onder het schap (zie 
fig. 25).

Draai de schroeven half in de
gaten. 

FIGUUR 22

Uittrekschap met
draadmand6

FIGUUR 23 FIGUUR 24

Hangmapframe7

FIGUUR 25
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4. Schuif de geleiders over de achterste
schroeven (zie fig. 26).

5. Zet de geleiders aan de voorzijde
vast met de schroeven. Gebruik het
voorste gat van de geleiders (zie 
fig. 27).

6. Draai de achterste schroeven vast
(zie fig. 28).

7. Hang het hangmapframe in de
geleiders. 

Schuif het frame in de achterste
lipjes van de geleiders (zie fig. 29).

FIGUUR 26 FIGUUR 28FIGUUR 27 FIGUUR 29
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8. Laat het hangmapframe over de
voorste lipjes van de geleiders
zakken (zie fig. 30).

9. Borg het voorste lipjes met de
bijgeleverde zwarte kapjes (zie 
fig. 31).

10. Stel indien nodig het frontpaneel.
Draai de schroeven A iets los. Het
front kan nu iets omhoog of
omlaag gesteld worden. Met
stelschroef B kan het front ook iets
gekanteld worden. Draai na het
stellen de schroeven A weer vast
(zie fig. 32).

Onderdelen

• 2 metalen strips voor hangmapfolders 
• 2 geleiders
• 1 set (2 stuks) vergrendeldopjes voor

geleiders

Hangmapframe zonder
frontpaneel

1. Verwijder de beschermlaag van het
plakband en druk de regel vast (zie
fig. 33).

2. Zet de uiteinden vast met schroeven
(zie fig. 33). 

FIGUUR 31 FIGUUR 32 FIGUUR 33

Hangmapframe zonder
frontpaneel

FIGUUR 30



12

3. Draai de achterste schroeven in het
derde gat onder het schap (zie 
fig. 34).

Draai de schroeven half in de
gaten. 

4. Schuif de geleiders over de achterste
schroeven (zie fig. 35).

5. Zet de geleiders aan de voorzijde
vast met de schroeven. Gebruik het
achterste gat van de geleiders (zie 
fig. 36).

6. Draai de achterste schroeven vast
(zie fig. 37).

FIGUUR 35 FIGUUR 36 FIGUUR 37FIGUUR 34
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FIGUUR 39

7. Hang het hangmapframe in de
geleiders. 

Schuif het frame in de achterste
lipjes van de geleiders (zie fig. 38).

8. Laat het hangmapframe over de
voorste lipjes van de geleiders
zakken (zie fig. 39).

9. Borg het voorste lipjes met de
bijgeleverde zwarte kapjes (zie 
fig. 40).

FIGUUR 40FIGUUR 38



Onderdelen

• uittrekwerkblad

Verwijder het plakband op de
geleiders bij stap 4. 

1. Draai op de gewenste hoogte de
schroeven half in de gaten van het
zijstuk (zie fig. 41).

2. Plaats het uittrekwerkblad schuin
in de kast, zorg dat de geleiders om
de achterste schroeven vallen (zie
fig. 42).

3. Kantel de voorzijde naar beneden
(zie fig. 42).

4. Verwijder aan de onderzijde het
plakband waarmee de geleiders zijn
vastgezet. 

5. Trek het uittrekwerkblad een stuk
uit en schroef de achterste schroeven
vast (zie fig. 43).

U kunt het uittrekwerkblad pas
in gebruik nemen als de
zijstukken aan de muur zijn
vastgezet.

Als u het blad wilt blokkeren dient
u het helemaal uit te trekken. Door
krachtig duwen wordt de blokkeer-
stand ontgrendeld. Bij het induwen
bevindt zich ook halverwege nog
een blokkeerstand.

Monteren grepen en knoppen

Bij het monteren van de grepen en
knoppen is de montagemal een handig
hulpmiddel. 

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
bovenkant van de lade (zie fig. 44).
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FIGUUR 42 FIGUUR 43 FIGUUR 44

Grepen en knoppen9

FIGUUR 41

Uittrekwerkblad8
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De afstanden A en B bepaalt u met
behulp van de mal of met de
greep/knop zelf.

3. Vouw de mal over de lengte op de
afstand A om.

4. Bepaal de gewenste afstand B tussen
de zijkant van de lade en het hart
van de greep/knop (zie fig. 45). Als
de greep/knop in het midden van de
lade komt, zet dan met een potlood
een heel dun verticaal lijntje op de
lade. 

5. Houd de montagemal op de juiste
positie op de lade, let op de afstand
A en B. Heeft u een verticaal lijntje
op de lade gezet, zorg dan dat u dit
lijntje door het gat in de mal kunt
zien. Prik nu met een priem gaatjes
in de lade, precies door het midden
van de gaten die u op de mal heeft
gemarkeerd.

6. Grepen/knoppen die met schroeven
aan de voorzijde van de lade worden
gemonteerd: zet de greep/knop vast
in de voorgeprikte gaatjes met de
bijgeleverde schroefjes (zie fig. 46).
De etiketkomgreep wordt in de
bovenste twee gaatjes met spijkertjes
vastgezet. 

7. Grepen/knoppen die met bouten
worden gemonteerd: 
boor op de positie van de
voorgeprikte gaatjes, gaten met een
diameter van 5 mm (zie fig. 47).
Voor grepen/knoppen die deels in
het ladenfront vallen, moet u iets
grotere gaten boren. Meet daarvoor
de diameter van het deel dat in het
ladefront valt.

Boor het gat van buiten naar
binnen door de lade. Boor
loodrecht.

8. Zet de greep/knop vast met de
bijgeleverde bout(en).

Als er speling tussen de lade en de
greep/knop zit, kunt u een witte
kunststof ring aan de binnenzijde
plaatsen.

FIGUUR 47FIGUUR 46FIGUUR 45




