
Keukenplankjes 

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal: 

Messingpijp, ca. Ø 0,5x5x500 mm 814216  1

Rondhout, ca. Ø 15x500 mm 621715  3 

MDF plaat, ca. 1mx70cm, 1,6 cm 727321 1 

Latje, ca.  8x210x300 mm 724041  2

Latje, ca.  8x300x600 mm 724063  1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Geperforeerde platen 301416 1 

Bevestigingsbeugel, ca. 24 mm 425778 1 

Chalky Finish verf, steengrijs 306508 1

Chalky Finish verf, abrikoos 800552  1

Kruiskopschroevendraaier Gr. 1 225029 3

Pollepel, rond 570303 1

Pollepel, ovaal 579514 1

Pollepel, spits 318286   1

Handzaag 540933  1

Houten ballen, half doorboord, ca. Ø 15mm, 20 stuks 540911  1

Houten ballen doorboord, ca. Ø 20mm, 12  stuks 540977  1

LED Lichtsnoer 306508 1
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Handleiding: 

Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!

1. Voor de markering van de nog te boren 
gaten, tekent u een raster op de MDF-
plaat met een omtrekafstand van 200 
mm. De afstand tussen de gaten ligt 
in ons voorbeeld op 100 mm. In totaal 
komen er aan het eind 28 markeringen op 
te staan. Met een 15 mm houtboor kunt u 
nu gaten voor het rondhout boren. Boor 
ook gelijk in elke hoek een kleiner gat voor 
de ophanging aan de muur.  

2. Voor het steeksysteem worden nu de 
rondhoutjes in 3 delen gezaagd. Een 
rondhout is 500 mm lang, die markering 
voor het zagen ligt rond de 165 mm. 

4. Kort het latje in op een breedte van 
150-160 mm. Hoe lang een latje moet 
zijn, kunt u zelf bepalen. Wij raden aan de 
lengte van de latjes niet korten dan 150 
mm af te zagen. 

5. Nu is de basis gelegd en kunt u naar 
eigen kleur alles schilderen, alles op zijn 
plek hangen en bevestigen.  

Aanbevolen materiaal/gereedschap:   

Tafelfolie, ca. 2 m x 45 cm 581694  1

Spaanplaat schroeven, ca. 3x12 mm, 100 stuks 260033  1

Magneten, ca. Ø 15x6 mm, 5 stuks  208316  1

Glas met deksel, ca. Ø 65x80 mm  528052  5

Reeves penseel,  set 2 stuks 425778 1

Kruiskopschroevendraaier Gr.1 318286 1

3. Voor de keukenrolhouder boort u door 
twee rondhoutjes (ca. 15 mm van de 
rand) een gat van ca. 5 mm. Schuif de 
messingpijp door de keukenrol en dan 
door het gat van elk rondhoutje. De 
afstand tussen de gaten in de MDF-plaat 
waarin het rondhout gestoken wordt, ligt 
op ca. 300 mm. 
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