
 

Handleiding

SOLID BOX

Versie 2022  
Voor SB1 | SB2 | SB3 | SB4



 

Onderdelen met de klok mee: Voorsteunen Frame / Deuren / Middenstijl / Kleine onderdelen (dekselketting -  
handvatten - gasveren - deurslot - 6x zakjes met schroeven en popnagels) / Deurstrip / Deksels / Achterkant / Zijkant  
(foto gaat uit van SB3) 

Begin met de linker zijkant en 
achterkant. Gebruik drie keer de M6 
zeskantschroeven met ring en moer.  

Zet nu de middenstijl vast aan de achterkant met de drie 
M6 zeskantschroeven met ring en moer. Gebruik nu de 
langere 40 mm schroeven. 



 

Monteer de volgende achterkant en 
bouw door tot de rechterzijkant staat. 
(Afhankelijk van het aantal kliko’s) 

Monteer de kogels voor de gasveer met de kogel naar 
beneden. Boor deze waar nodig voor. Kies de juiste 
kop voor de popnageltang, zodat de popnagel 
er precies in past. Druk de popnageltang 
voorzichtig aan. 

Monteer de deurstrips met voor de zijkant 2x M6 - 16 mm en middenstijl 2x 
M6 - 40 mm zeskantschroeven ringen en moeren.  

- De popnageltang wordt meegeleverd voor de montage -  



 

Zet de voorsteun voor het frame in elkaar. Schuif de twee delen in elkaar en zet deze 
vast met popnagels. Gebruik daarna voor de middenstijl(en) de M6 zeskantschroef 
van 50 mm om de voorsteun vast te zetten aan de middenstijl. LET OP dat de moer 
tussen de voorsteun en de middenstijl als afstandhouder wordt gemonteerd.  
  

De voorsteun zorgt voor veel stevigheid. Zet deze op de zijkanten met in totaal zes 
popnagels vast. 

Voorsteun frame

De M6 - 50 mm 
schroef zit in een 
zakje met het 
briefje ‘Rahmen’

M6 - 50 mm + Moer

U zet de voorsteun op de zijkanten ook vast. Boor het 
bovengat op ongeveer 10 cm vanaf de voorkant (zie 
foto). Daarna vastzetten met een popnagel. 

U zet de voorsteun ook vast op de voorzijde van de 
zijkant, alleen waar het scharnier van de deur NIET 
komt. Eerst voorboren en dan met twee popnagels 
vastzetten. LET OP dat in deze gaten ook het 
deurscharnier gemonteerd wordt, dit is de volgende 
stap.



Boor de scharniergaten waar nodig voor en zet daarna de scharnieren zowel boven als onder 
vast met twee popnagels. 

De deur aan de scharnieren bevestigen met een 
moer aan de deurzijde. TIP doe dit met twee 
personen.  

Draai de deursloten vast door de grote moer aan 
de achterkant stevig aan te draaien.



De deksel heeft twee kogels en twee 
zwarte scharnieren. Deze dienen 
beide op de deksel te worden 
aangebracht.

Zet de kogels vast en daarna de scharnieren van de deksel aan de achterkant. TIP doe dit met twee personen, maak 
steeds eerst 1 bout/moer vast. Na het vastzetten van de deksel scharnieren kunnen de gasveren op de kogels geduwd 
worden.  

Maak de magneten voor de 
deuren vast met twee 
popnagels op de 
voorgeboorde gaten.  



Maak hierna de handvaten vast aan de 
deksel. Plaats tussen 1 schroef van het 
handvat de dekselketting zoals 
hierboven.

Monteer de 
karabijnhaak aan de 
deksel van de 
afvalcontainer of haak 
deze onder de 
dekselrand. 

Gefeliciteerd met uw ombouw!

Digitaal een deze handleiding bekijken? https://ombouwkliko.nl/handleiding-solid-box

https://ombouwkliko.nl/handleiding-solid-box

