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Zijn de letters van deze handleiding te klein
Gebruik onze digitale versie

www.kliko-ombouw-shop.nl/media/handleiding/kliko-ombouw-douglas.pdf
of gebruik de link  HANDLEIDINGEN onderaan onze webshop



ALLEREERST DANKEN WIJ U 
VOOR HET VERTROUWEN IN ONS PRODUCT

In deze handleiding leggen wij u in eenvoudige stappen uit hoe u de kliko ombouw moet opbouwen. Leest u 
deze handleiding eerst goed door voordat u de ombouw gaat opbouwen. Zorg er voor dat u het hieronder 
aangegeven gereedschap alvast bij de hand heeft.

Benodigde gereedschappen : Steeksleutel 10 en 13 (of Baco), Schroefmachine + Bithouder (bitjes in 
geleverde set C), Houtboor 9 mm, Plattekop schroevendraaier, Winkelhaak 

Omdat de ombouw een open onderkant heeft is er weinig verband. Daarom is een 
VLAKKE ondergrond belangrijk voor de totale constructie. Wel mag de ombouw 

enigsinds op afschot (schuin) staan maar wel zodoende dat de zijpanelen en 
tussenframes (geldt voor D2,D3,D4) in 1 lijn liggen met elkaar.

ALS DIT NIET HET GEVAL IS KUNNEN WIJ GEEN GARANTIE GEVEN

UITLEG 
ONDERDELEN LABEL GEBRUIK

Wij leveren de ombouw in losse 
onderdelen. Alle onderdelen zijn per stuk 

voorzien van een LABEL 
(zie afb. links) met informatie. 

Controleer goed of u alle onderdelen 
compleet heeft. De labels bevinden zich 

altijd aan de binnen of onderzijde van 
het onderdeel en geven aan wat boven 

en onder is.

Vlak terrein 
op afschot

Punten ABCD in één Lijn

Vlak terrein

Punten ABCD in één Lijn

Onvlak terrein

Punten ABCD niet in één 
Lijn

Onderdeel

Positie

Snelle uitleg

Label positie
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 TYPE OMBOUW

ONDERDEEL D1 D2 D3  D4
Linker zijpaneel 1 1 1 1
Rechter zijpaneel 1 1 1 1
Tussenframe x 1 2 3
Deuren 1 2 3 4
Bovenklep 1 2 3 4
Frontljst 1 1 1 1
Achterlijst boven 1 1 1 1
Achterlijst onder 1 1 1 1
Schoor of achterpaneel 1 1 1 1
Aluminium strips 2 2 2 2
INHOUD DOOS D1 D2 D3 D4
Deze handleiding 1 1 1 1
Set A1 1 2 3 4
Set A2 1 2 3 4
Set A3 1 2 3 4
Set B 1 2 3 3
Set C 1 1 1 1
Set G (optioneel tbv gasdrukveren) 1 2 3 4
Gasdrukveren (Optioneel) 1 2 3 4
Grepen 1 2 3 4
Plaatscharnieren 2 4 6 8
Set S2 1 2 3 4
Maatlat 612mm of 548mm 1 1 1 1
Aanslagklossen (30x57x200mm) 1 2 3 4
Nanocoating (optioneel)     
Cleaner (optioneel)     

Controleer met behulp van onderstaand tabel of u alle onderdelen compleet heeft. Alle onderdelen zijn voorzien van een label. 
De inhoud van de doos bevat zakjes met onderdeelnamen. CHECK CHECK DUBBEL CHECK

 Afmeting in millimeters

Kliko ombouw voor 140 LITER! Hoogte Breedte Diepte Deur Breedte
Kliko Ombouw Douglas 1 1200 668 700 536
Kliko Ombouw Douglas 2 1200 1276 700 536
Kliko Ombouw Douglas 3 1200 1884 700 536
Kliko Ombouw Douglas 4 1200 2420 700 536
Kliko ombouw voor 240 LITER! Hoogte Breedte Diepte Deur Breedte
Kliko Ombouw Douglas 1 1200 732 864 600
Kliko Ombouw Douglas 2 1200 1404 864 600
Kliko Ombouw Douglas 3 1200 2076 864 600
Kliko Ombouw Douglas 4 1200 2748 864 600

CHECKLIJST

AFMETINGEN

D3 D4D2D1

ONZE DOUGLAS MODELLEN

140/240 L 140/240 L 140/240 L 140/240 L
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In deze MONTAGE HANDLEIDING hebben we gebruik gemaakt van de 
Kliko Ombouw DOUGLAS voor 3 kliko's. Het principe van deze ombouw is gelijk voor al 
onze andere modellen. 
  
Stap 1 Monteer de bussen(meeverpakt) op de strip en plaats deze op een VLAKKE ondergrond. (afb 1)

Stap 2 Plaats de zij -en tussenpanelen over de bussen op de strip (de panelen zijn voorzien van gaten aan de 
onderzijde). Zorg er voor dat u hulp krijgt bij het vasthouden van de panelen. Als de panelen omvallen 
kunnen de grondstrips onherstelbaar beschadigen(afb 1). Lees goed de labels voor de posities van de 
panelen! 

Stap 3 Schroef eerst de frontlijst vast op de zijkanten links en rechts met schroeven 4,0 x 50 uit set B. Houd de 
frontlijst mooi vlak met de zijkant! Gaten zijn reeds aanwezig (afb 1)

Stap 4 Schroef daarna de tussenframes vast, bepaal de positie van de tussenpanelen met behulp van de maatlat voor 
de deursparing alvorens deze vast te zetten. (afb. 2) Zorg er voor dat de sparing mooi haaks (90 graden) is

STAP 1

STAP 2
STAP 3

Plaatsing op 
de bussen

Breng frontlijst aan

Maatlat

Vastschroeven 4,0 x 50,
Gebruik maatlat voor
POSITIE

STAP 4

90
°

afb. 1

afb. 2

  
Stap 5 Haak de achterlijst boven op de zijpanelen (afb. 3) En schroef deze aan de zijkanten vast met 4,0 x 50 

schroeven. Houdt de zijkanten vlak met de zijpanelen. Schoef daarna de tussenpanelen vast. Schroef 
vervolgens van bovenaf de achterlijst af met 5,0 x 70 schroeven uit set C (afb.3) de gaten zijn reeds 
voorgeboord.

Stap 6 Plaats nu de achterlijst met de lat op het zijpaneel (afb.4). Schroef de lijst vast zoals bij stap 5

Achterlijst onder
Aanzicht: Binnenzijde

Achterlijst boven (Stap 5) 

Achterlijst onder

Achterlijst boven
Aanzicht: Zijkant

afb. 3

afb. 4
Aanzicht achterkant ombouw

Aanzicht voorkant ombouw

Stap 5

Stap 6
Lat
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5,0 x 70 schroeven



  
Stap 7 
Deuraanslag

Plaats de aanslagkossen op de tussenframes en zijpaneel zoals hieronder omschreven is (afb. 5) Gaten reeds 
aanwezig. Houd de hoogte onder de aanslagklos op ongeveer 317 mm (afb. 6)

Stap 8 
Deuren plaatsen

We adviseren om de deuren te laten draaien met de scharnieren op de tussenframes. Op deze manier draaien 
er geen deuren buiten de ombouw (afb. 7) Bepaal voor u zelf hoe u de deuren wilt laten draaien

Stap 9 Schroef de meegeleverde scharnieren (set A2) als eerste op de deuren. De deuren zijn op de lange zijde 
voorzien van voorgeponste gaten, 3 gaatjes per scharnier. Zorg er voor dat de scharnierpen van bovenaf in het 
scharnier zit. De deuren zijn te gebruiken als links of rechtsdraaiende deuren (boven en onder is dus gelijk)

Stap 10 Monteer nu de deuren in de sparing van de ombouw. Vraag hulp om het deurtje vast te houden. De gaten voor 
de positie van de scharnieren zijn in de ombouw reeds aanwezig aan beide zijden in de deursparing.

Stap 11 Schroef de grendels al reeds op de deuren maar wacht met het plaatsen van de beugels totdat de ombouw in 
zijn geheel uitgelijnd is (afb.8). Het is tevens mogelijk om de grendels aan de binnenzijde van de deur te 
bevestigen.

Stap 12 Breng de schoor of het achterpaneel aan op de achterzijde en zet deze eerst aan de bovenzijde met 1 schroef 
vast. Controleer nu of de bovenzijde van de deuren aan de voorzijde mooi stroken met de frontlijst (afb. 7) 
Schroef de complete schoor of het achterpaneel pas vast als dit het geval is. De schroeven voor de schoor 
welke op de tussenframes uitkomen dienen in het werk bepaald te worden. De gaten aan de zijkant zijn wel 
reeds aanwezig.

  
Stap 13 Zet net als bij de deuren de scharnieren alvast op de kleppen vast (set S2). De gaten zijn reeds voorgeponst. 

Gebruik 2 plaatscharnieren per klep (afb. 9) Schroef eerst de 2 schroeven vast en boor daarna het gat voor de 
slotbout. Zet vervolgens de bout met ring en moer goed vast. Plaats nu de handgreep in het midden van de 
klep met 60 mm ruimte aan de voorzijde en gebruik de schroeven uit set B (afb.11). Doe dit eerst voor alle 
kleppen

Stap 14 Positioneer de kleppen nu los op de ombouw en leg ze zodanig uit dat er voldoende ruimte is rondom het 
paneel, advies is ruimte A max 5 mm. (afb.10) Ruimte B tussen panelen middelen (gelijk aan of groter dan 8 
mm) Schroef daarna alle schroeven vast op de achterlijst en boor daarna de 9 mm gaten voor de slotbouten en 
zet deze goed vast (vergeet de ringen niet, anders heeft de moer geen grip)

afb. 6

Bepaal zelf 
de draairichting

LET OP: Evenwijdige lijn boven de deuren

Schroef 2x 4,0 x 45

afb. 5
Doorsnede bovenaanzicht

Schroef 2x 4,0 x 45

Tussenframe Zijpaneel

317 mm

afb.7

afb. 8

Beugel pas vastzetten als achterkant 
afgeschroefd is en de rode lijn boven de deur evenwijdig is

150 mm

afb.9

Gat van 9 mm boren door 
het vierkante gat

afb.10Zijkanten vlak met ombouw

A

B B
Bovenaanzicht kleppen

afb.11

60 mm

Handgreep

Aanslagklos
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Stap 15 
Gasdrukveer 
optioneel

Schroef het zadel (set G) voor de gasdrukveer met het gat aan de onderzijde vast op de klep met schroeven 
4,0 x 50 uit set B, gaten zijn reeds voorgeponst (afb. 12 en 16) 

Stap 16 
Gasdrukveer 
optioneel

Monteer de slotbout uit set G in het reeds voorgeboorde gat. Aan de binnenzijde plaatst u de ring en de 
gewone moer. Draai stevig vast en plaats daarna de gasdrukveer en eindig met de moer met de blauwe ring 
(zelfborgende moer). Zorg voor draaispeling voor de gasdrukveer (afb. 13 en 14)

Stap 17 
Gasdrukveer 
optioneel

Monteer nu de gasdrukveer vast op het zadel door middel van bout en moer (Set G) 

Stap 18 Als laatste bevestigd u de kliko klep lijntjes (A1). Deze zorgen ervoor dat de klep klep mee omhoog gaat bij 
het openen van de ombouw klep. Schroef het oog 3 cm van de lat af in het midden van de klep (afb. 15).     
TIP: Boor voor door een schroef een stukje het hout in te draaien (1 cm = genoeg) zo is het plaatsen van het 
oog makkelijker 

afb. 11

24 mm

530 m
m

Gemeten vanaf 
scharnierpunt

Gemeten vanaf 
bovenzijde paneel

Gemeten vanaf 
scharnierpunt tot zadel as

Zadel gasdrukveer (Set G) 

240 mm
Gat van 9 mm aanwezig
tbv slotbout M8 x 70 (set G)

Gaten zadel reeds voorgeponst, houd gat aan 
onderzijde. Gebruik 2 x 4,0 x 50 schroeven (set B)

Houd brede gedeelte 
aan de bovenkant

afb. 12

afb. 13

afb. 15 afb. 16

Schroefoog tbv kliko klep lijntje

Simplexhaak 
bevestigd 
op klikoklep

Zadel gasdrukveer
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Gewone moer

Zelfborgende moer

Ring

afb. 14



Advies

Uw ombouw van douglas hout is duurzaam van zichzelf en behoeft dus geen behandeling. Wel 
raden wij u aan om ieder geval de liggende delen van de ombouw zoals de kleppen een NANO 
beschermende behandeling te geven. Dit voorkomt dat de kleppen bij langdurige regenval lang 
vochtig blijven en dus kunnen aangroeien met algen of schimmels.
 
Schimmels zijn gevaarlijk voor de gezondheid! 

Deze nanocoating kan op zowel onbehandeld als met beits behandeld hout aangebracht 
worden. Let er wel op bij het aanbrengen van deze coating handschoenen en een mondkapje 
te gebruiken en deze te verwerken in een goed geventileerde ruimte. 

Scan de QR code of bezoek
https://kliko-ombouw-shop.nl/kliko-toebehoren/nanocoating-bescherming
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ONDERHOUD

Voer jaarlijks een controle uit op de volgende punten

- Maak de ombouw regelmatig schoon en droog.
- Controleer het sluitwerk van kleppen en deuren, nastellen waar nodig.
- Vlak de ombouw bij eventuele verzakking van de bestrating hier en daar uit.
- Behandel de ombouw jaarlijks met de geadviseerde nanocoating (zie hieronder)
- Gasdrukveer (optioneel) elk seizoen invetten (WD40 oid)
- Slotbouten na 3 maanden nogmaals goed aandraaien, wegens houtkrimp kunnen deze losser
  gaan zitten. Met name de slotbouten van de gasdrukveren (mits aanwezig) 
   

Gasdrukveren nabestellen

Heeft u bij uw bestelling niet gekozen voor de gasdrukveren optie maar u heeft hier spijt van. 
Dan kan u deze simpel en eenvoudig op onze shop los nabestellen. 
Wij hebben de ombouw hier in ieder geval al op voorbereid voor u.

Scan de QR code of bezoek
https://kliko-ombouw-shop.nl/gasdrukveer-ombouwset/



Heeft u op maat gemaakte meubelen

Nodig?
Dan bent u bij Budget Living op het juiste adres

Klanten van 

Kliko Ombouw Shop 
krijgen 10% korting bij Budget Living Meubelen

Gebruik kortingscode : KOSKORTING in de winkelwagen

www.budget-living.nl

Steigerbuizen of koppelingen 

NODIG? 
check onze webshop op www.steigerbuis-koppelingen.nl

Bent u tevreden met deze ombouw of juist niet
Graag zouden wij een review van u willen ontvangen.

Dit zou helpen om ons product nog beter te kunnen maken.

Alvast bedankt namens team KOS

Scan de QR code of surf naar 
https://kliko-ombouw-shop.nl/klantbeoordeling


