
  
 www.xsteigerhout.nl     info@xsteigerhout.nl Pagina - 1 - 
 

 

Dit is een Bijlage. 
 

Bouwtekening lade A, B en C 
 

 
Frontbreedte A 264mm, B 565mm, C 1167mm 
 
Inhoud van pakket lade A: 

 
      1x                   1x                            1x                        2x                   2x             1x         30x 
 
Inhoud van pakket lade B:  

 
        1x                 2x                     1x                     1x                  2x              2x       1x         40x 
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Inhoud van pakket lade C: 

 
      1x                  5x                1x                      1x                     2x             2x             2x       50x 
 
 
Voordat u Begint: 
Wij adviseren u om tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap: 
-Boormachine 
-Houtboor dikte 3 of 4 mm 
-Kruiskopschroevendraaier 
-Rolmaat 
-Potlood 
-schuurmachine 
 
Het wordt u ten zeerste aangeraden om de schroefgaten voor te boren. Hierdoor vergemakkelijkt u 
de montage en verkleint u ook de kans dat het hout gaat splijten. Let op tijdens het monteren, het is 
een natuurlijk product, de maten kunnen enigsins afwijken (in de tekening is de breedtemaat 20, dit 
is indicatief, meestal is het van 19,4 tot 20,4, bij het maken van de tekening is rekening gehouden 
met het verschil in maat, daarom is het belangrijk om de opbouw volgens tekeningvolgorde te doen.) 
 
Wij van xsteigerhout gaan er van uit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouwpakket in 
elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat 
hieruit kan voortvloeien. 
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Stap 1: 
Hierbij monteren we de handgreep op het frontje, bevestig deze vanaf de achterkant met 2 
schroeven per greep. 
Benodigdheden:   
A 1x(264x200mm) en 1x(100x32mm).  
B 2x(565x200mm) en 1x(100x32mm).   
C 1x(1167x200mm) en 2x(100x32mm). 
 

 
 
 
Stap 2: 
Hierbij leggen we eerst de ladebodem neer om een vlakke ondergrond, dit om uit te middelen waar 
we de opstaande zijkant van de lade moeten bevestigen. In het voorbeeld is lade C gebruikt, omdat 
het daar het meest van toepassing is, bij lade A hoeft er nauwelijks uitgemiddeld te worden. 
Benodigdheden:  
A 1x(354x200mm), 2x(290x90mm) en 2x(200x90mm). 
B 2x(354x200mm), 1x(354x90mm), 2x(290x90mm) en 2x(501x90mm). 
C 5x(354x200mm), 1x(354x90mm), 2x(290x90mm) en 2x(1103x90mm). 
 
Voorbeeld lade C: 

 
 
 
 
 
Stap 3: 
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Het in elkaar schroeven van de lade, in het voorbeeld weer lade C. 

 
 
Stap 4: 
Hierbij plaatsen we het frontje en de ladestop. 
Leg de bak op een vlakke ondergrond en zet het frontje er tegen, houd 32mm ruimte aan de 
zijkanten (zoals in de tekening). Let op bij meerdere laden in lijn op de hoogte van de eerder 
gemonteerde handgrepen. 
De ladestop bevestigen we op dezelfde manier, alleen bij deze 25mm aan de buitenzijde houden. 
Benodigdheden: 
A Frontje met grepen en 1x(250x32mm) 
B Frontje met grepen en 1x(551x32mm)C Frontje met grepen en 
1x(1153x32mm)

 
Stap 5: 
En indien alles correct gemonteerd is, is dit het eindresultaat van lade A,B of C. 
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Nu kunt u de lade naar wens verder afwerken met schuren en eventueel behandelen met beits. 

 
 

 

 
 
Wij van xsteigerhout.nl wensen u veel plezier met de door u zelf gemaakte lade. 
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