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Algemene Opmerking
We zijn verheugd dat u hebt gekozen voor de KUBA STORE. Om de montage eenvoudiger te maken raden 
wij u aan om de onderstaande instructies te lezen VOOR de montage van de ombouw.

Bekijk alle onderdelen van het pakket en controleer deze op beschadigingen VOOR de montage, 
omdat tijdens de montage ook beschadigingen kunnen ontstaan. Kleine krasjes zijn in het 
productieproces helaas niet te voorkomen, wij vragen daarvoor uw begrip. Voor beschadigingen van 
de KUBA STORE wanneer deze is opgebouwd/gemonteerd accepteren wij geen aansprakelijkheid. 
Controleer daarom alstublieft alle onderdelen in de verpakking op beschadigingen en volledigheid. 
Klachten na de montage zijn niet meer mogelijk of worden tegen betaling vergoed. Bewaar het 
verpakkingsmateriaal tijdens het monteren van de Ombouwkliko. In het geval van een probleem 
vragen wij u om het onderdeel verpakt terug te sturen in de originele verpakking.

De volgende gevallen zijn voor eigen risico: 

Beschadigingen, die door storm of natuurinvloeden of natuurrampen zijn ontstaan.  
Wanneer de ombouw niet op een waterpas en rechte en vlakke ondergrond is gezet. 
Afwijkingen van de voorschriften of montagehandleiding. 
Vanwege duurzaamheid is de binnenkant niet altijd voorzien van een coating, deze delen zijn meestal niet zichtbaar. De 
levensduur wordt er door niet verkort.  

Controleer voordat u begint de ondergrond. Het mooiste staat de ombouw op een rechte, waterpas ondergrond. Zorg ervoor dat 
stenen die uitsteken naar beneden worden geslagen. Bij een vlakke en waterpas ondergrond zal de ombouw goed staan. 
Daarnaast is het nodig om de ombouw aan de ondergrond vast te zetten met schroeven zodat deze niet verschuift. Zodoende 
blijft de ombouw gedurende de jaren in de beste conditie en is deze goed beveiligd tegen diefstal.  

We doen ons best om elke onvolkomenheid of beschadiging naar tevredenheid op te lossen. We werken zorgvuldig 
en zo snel als mogelijk. We houden telkens het recht om de onderdelen waar u niet tevreden over bent terug te 
nemen. We hanteren een werkwijze waarbij we bij een gegronde klacht compenseren met een nieuw onderdeel 
zonder gebreken en niet door een financiële vergoeding uit te keren. We vragen u om begrip voor het feit dat we 
geen verdere kosten voor materialen (kleuren, etc) of montage vergoeden. 

Montage
Gebruik altijd een zachte ondervloer tijdens de montage. Een kleed, karton of iets dergelijks om 
beschadigingen tijdens de montage te voorkomen. 
Gebruik de juiste beschermingsmiddelen om letsel te voorkomen, we adviseren handschoenen, 
omdat de randen scherp kunnen zijn.
Zorg ervoor dat het niet hard waait of stormt tijdens het opbouwen.
Draai de schroeven niet te vast. ‘Handvast’ is voldoende. Bij het te vast draaien kunnen 
onderdelen kromtrekken en kan een goede constructie niet gegarandeerd worden. 
Om de ‘Parker schroeven’ vast te draaien kan het handig zijn om eerst het achterste gat een 
keer met de parkerschroef te draaien. 

Onderhoud en Verzorging 
Voorkom aantasting door agressieve chemische middelen 
Gebruik geen schurende producten 
Onderhoud de scharnieren door deze bijvoorbeeld te oliën of in te vetten.  
Onderhoud de gasveer door deze te oliën of in te vetten. 

Veelgestelde vragen en tips voor onderhoud 
Onderhoud en verzorging
Vanwege de poedercoating heeft deze geen bijzonder onderhoud nodig. Viezigheid kan met water en 
een reinigingsmiddel worden verwijderd. Let u op dat u geen schurende middelen gebruikt. 
Onderhoud van de gasveer
Voorzie de gasveer periodiek van een oliespray of vet om de levensduur te verlengen. Spuit het dunne gedeelte 
in wanneer de deksel openstaat zodat het uitschuifbare gedeelte steeds goed in de olie staat.
Wat te doen wanneer er storm verwacht wordt?
Zorg ervoor dat de Ombouwkliko die opgebouwd is en vastgeschroefd staat aan de ondergrond niet 
wegwaait. Om te voorkomen dat de deksel en deur openwaaien kunt u deze met een spanband of touw extra 
vastzetten. 



 

Verzinkte Schroeven (boven) / Zwarte schroeven Gasveren / Gasveerkogel / Clipje / Handgreep /  
Magneten (gebaseerd op 2 kliko’s/containers)

Van Links naar Rechts: Bovenstrip 
Voorkant / Bodemstrip Voor / Bodemstrip 
Achter / Bovenstrip Achterkant  

Binnenhoek klein / Binnenhoek groot
Let Op: de grote binnenhoek is apart verpakt 
en kan zich ergens los in de doos bevinden.



 

Buig de uiteinden van de bodemstrips voorzichtig schuin omhoog. Dit kan met je handen 
of een beschermde tang. Bij de KS3 buig je de achterste bodemstrip pas omhoog wanneer 
de achterkant helemaal is opgebouwd. 

OPMERKING Heeft u een ombouw voor meer dan drie afvalcontainers?  
Buig alleen de buitenste naar boven, die binnenin vallen kunt u afbreken.

Leg de bodemstrips op een rechte en 
waterpas ondergrond.  

Neem de linkse zijwand, deze heeft aan de 
bovenkant een lange en kortere kant. De 
langere kant is de achterkant. 



Pak de achterkant(en) en zet ze neer. 
Deze zijn allemaal gelijk.   Steek de zijkant in de bodemstrip en zet 

daarna de achterkant ertegenaan. Zet eerst 
de achterkant vast met de zwarte schroeven.  
Gebruik een goed bitje en boor waar nodig 
voor met de zwarte schroef of een boortje.

Gebruik de kleine binnenhoek om de zijkant 
en achterkant bovenaan vast te maken met de 
zwarte schroeven.  

Dit is het resultaat.



Neem het tussenframe en bedenk dat 
hier een lange en een korte kant is. 
De lange kant is de achterkant. Zet 
deze in de bodemstrip. 
                                                     

Gebruik de grote binnenhoek en 
maak de achterkant vast aan het 
tussenframe met zes zwarte 
schroeven. 

Dit is het resultaat.   Neem een volgende achterkant en zet deze in de 
bodemstrip.



Zet de overige zwarte schroeven vast van de 
grote binnenhoek aan de achterkant.

Schroef de achterkant en voorkant ook aan de 
onderkant vast met de zwarte schroeven. 

OPMERKING Voor een ombouw van meer dan 2 afvalcontainers herhaalt 
u bovenstaande stappen en zet u alle tussenframes en achterkanten op.



De zijkanten, tussenframe(s) en achterkanten staan. 

Zet nu aan de andere zijkant ook de kleine  
binnenhoek vast met de zwarte schroeven.

Bevestig de bovenstrip 
aan de achterkant door 
de zwarte schroeven in 
de zijkant en 
tussenframe(s) te 
draaien. 

De bovenstrip 
herkent u aan de 
gaatjes bovenop waar 
de scharnier met drie 
gaatjes op komt.



Schroef de kogel vast voor de gasveren. Gebruik 
de achterste twee voorgeboorde gaten. De kogel 
wijst altijd naar binnen.  
LET OP dat de kogel naar binnen wijst.  

Schroef de voorste bovenstrip vast aan de 
zijkant en tussenframes.

Schroef de 
bovenste strip 
vast met de 
zwarte schroeven 
zoals afgebeeld.



Schroef de clip vast met de verzinkte schroeven.   Monteer de deksel met behulp van een tweede 
persoon, deze kan de deksel vasthouden.

Zet de scharnieren van de deksel vast met 
de zilveren schroeven, 3 per scharnier. U 
kunt eerst de middelste schroef vastmaken 
bij beide scharnieren terwijl een andere 
persoon de deksel op zijn plaats houdt.  

Neem de gasveer en druk deze op de 
kogels. Zorg ervoor dat het dikste 
gedeelte van de gasveer het hoogste 
wordt gemonteerd.
Voor het monteren en 1x per kwartaal de 
uitschuifstang inspuiten met een olie/vet 
(bijv.Vaseline/WD40) zodat deze soepel 
schuift en langer meegaat. 



Dit is het resultaat met de deksels gemonteerd. 

Bevestig de magneet zoals bovenstaande afbeeldingen laten zien. Het plaatje met de magneet wordt achter het 
frame geschoven zodat de twee verzinkte schroeven in het frame en daarna in het plaatje van de magneet vallen. 
Tip: Gebruik een handschroevendraaier vanwege de magneet. 



Gefeliciteerd met uw ombouw. 

Optioneel is het nog mogelijk om het 
handvat of het schuifslot op de deur vast te 
schroeven, hiervoor kunt u de zwarte 
schroeven gebruiken.

Monteer de deur. Een tweede persoon kan de deur 
vasthouden. Schroef de verzinkte schroeven, te 
beginnen bij de middelste, bij zowel de bovenste 
als de onderste. Schroef daarna alle schroeven per 
scharnier vast in de voorgeboorde gaten. 

Haak het kettinkje met de clipjes voor de kliko 
deksel vast aan de deksel en gebruik het haakje 
aan de andere kant om onder de kliko deksel te 
haken. 

Digitaal een video of deze handleiding bekijken? https://ombouwkliko.nl/handleiding-kuba


