
 

Handleiding

KUBA STORE
 

Versie 2022  
Voor KS1 | KS2 | KS3 | KS4 | KS5 | KS6



Onderdelen  



 

Onderdeel
nummer Onderdeel

1 Zwarte Schroef

2 Gegalvaniseerde Schroef

3 Strip boven - achterkant

4 Tussenframe

5 Strip boven - voorkant

6 Strip onder - voorkant

7 Strip onder - achterkant

8 Paneel achterkant

9 Deksel

10 Paneel Zijkant Rechts

11 Deur

12 Paneel Zijkant Links

13 Binnenhoek Groot (voor tussenframe)

14 Deurmagneet

15 Deur handvat

16 Gasveer

17 Binnenhoek Klein (voor zijkanten)

18 Clipje deksel

19 Bevestigingskogel gasveer



 

LET OP Wanneer uw strips deze uiteinden niet hebben kunt u dit overslaan. 
 
Buig de uiteinden van de bodemstrips voorzichtig schuin omhoog. Dit kan met je handen 
of een beschermde tang.  

Stap 1 

Verbind het paneel zijkant links (12) met het paneel achterkant (8) door met de 
Binnenhoek klein (17). Gebruik de zwarte schroeven (1). Tip gebruik een goed bitje en 
boor waar nodig voor met de zwarte schroef of een boortje.
OPMERKING Heeft u een ombouw voor meer dan drie afvalcontainers?  

In deze handleiding wordt de Kuba Store KS2 (voor twee kliko’s) getoond. De stappen 
voor de opbouw zijn gelijk aan de andere Kuba Store versies (KS1, KS2, KS3, KS4, KS5 en 
KS6). 



 

Stap 2

Leg de strip onder - achterkant (7) en de strip onder - voorkant (6) neer en schroef deze 
vast met de zwarte schroeven (1). Tip: De strips omhoog brengen door bijv een houten 
blokje eronder leggen. 

Stap 3

Gebruik de Binnenhoek Groot (13) om het tussenframe (4) en de achterkanten (8) vast te 
maken met de zwarte schroeven (1).



Stap 4

Maak de strip onder - achterkant vast aan het tussenframe (4) en het paneel achterkant (8) 
en het paneel zijkant rechts (10) met de zwarte schroeven (1). Doe ditzelfde met de strip 
onder - voorkant aan de voorzijde.  



 

Stap 5

Bevestig de bevestigingskogels voor de gasveren (19) in de daarvoor bestemde gaatjes met 
de zwarte schroeven (1). 

Stap 6

Neem de Strip boven - voorkant (5) en de Strip boven - achterkant (3) en schroef deze vast 
met de zwarte schroeven (1). 



 

Stap 7

Bevestig de scharnieren van de deksels met de verzinkte schroeven (2) aan de Strip boven - 
achterkant. Tip doe dit met twee personen en schroef eerst alleen de middelste schroef 
vast.   

Stap 8

Druk de gasveer op de kogels. Zorg ervoor dat de cilinder (dikke gedeelte) aan de deksel 
vastzit en de zuigerstang (dunne gedeelte) aan de onderste Bevestigingskogel (19).



 

Stap 9

Bevestig de deuren (11) door de scharnieren met de verzinkte schroeven (2) vast te 
schroeven. Begin door eerst alleen de middelste schroef vast te zetten. 

Stap 10

U kunt de schoren vastzetten in de 
daarvoor bestemde gaatjes met de 
verzinkte schroeven (2)



 

Stap 11

Bevestig de deurmagneet (14) met het metaal aan de binnenkant van de deurstijl (kant 
waar de deur sluit) en schroef deze vast met de verzinkte schroeven (2). Tip gebruik een 
handschroevendraaier vanwege de magneet. 

Stap 12

De overige meegeleverde onderdelen kunnen gemonteerd worden. 

Handvat op de deur    Clipje deksel        Schuifslot   Ketting container 



Stap 13

Om de ombouw stabiel te laten staan tijdens bijv. harde wind raden wij aan om de Strip 
onder - voorkant (6) en Strip onder - achterkant (7) vast te zetten met de meegeleverde 
schroeven/pluggen aan de ondergrond in de daarvoor bestemde gaatjes.  

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

Gefeliciteerd met uw ombouw 


