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Begin met het grootste deel 
in elkaar zetten, bouw daarna 
van onder naar boven door

Wat heb je nodig:
 een goed idee
 één hele plaat hout
 twee rechter handen

= je eigen designmeubel
+

#06 Hoekkast

Als je geen schroeven in het zicht 
wilt gebruik dan deuvels

#06 Hoekkast
Deze hoekkast is onderdeel van de eenmalige serie doe-het-
zelf designmeubels van KARWEI. Het bijzondere is dat elk 
ontwerp uit één hele plaat underlayment wordt gemaakt. Er 
blijft dus bijna geen restmateriaal over. 
KARWEI zorgt voor het idee en geeft je deze bouwtekening 
cadeau. Het enige wat je nu nog nodig hebt is één plaat 
naturel underlayment van 122 x 244 x 1,8 cm én twee 
rechterhanden. Voor deze klus is echt wel wat kluservaring 
nodig en het is belangrijk dat je secuur werkt. Als je zelf niet 
zo handig bent vraag dan een handige vriend of vriendin om 
je te helpen.  
Op de achterzijde vind je de tekening op schaal 
met de juiste maten van de diverse onderdelen. Volg de 
maatvoering en de richtlijnen nauwkeurig op en je haalt de 
leukste meubels in huis voor de prijs van een plaat naturel 
underlayment € 29,95 (exclusief bevestigingsmateriaal). 
Met zo’n goed Idee van KARWEI willen we iedereen 
aansporen om zelf te creëren en aan de slag te gaan. 
Zo maken we bijzondere meubels voor iedereen bereikbaar. 

Kijk voor meer inspiratie, advies en de webshop op karwei.nl
Met 136 bouwmarkten is KARWEI altijd in de buurt!

Hoekkast
206 cm hoog x 59 cm diep x 120 cm breed 

alrig
ht to

 co
p

y   d
ed

ato
 ontw

erpers en architecten, in opdracht van K
A

R
W

E
I 

Deel je eindresultaat op 
Facebook.com/karwei
en maak kans op een 
KadoKaart van Karwei 

Wijzigingen in prijs evenals maat-, druk- en typefouten voorbehouden.
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Alle maten in de tekening zijn 
de maten die je overhoudt ná 
het zagen en dus exclusief de 
zaagsnedes


