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Commode
Styliste Marinella en haar
man lieten zich bij het
maken van deze commode
inspireren door ontwerper
Piet Hein Eek, die veel met
sloophout werkt. Alleen
het frame is van nieuw
hout en geschilderd in een
lichtgrijze tint S 1005-R80B
(Histor). Het sloophout
is afgelakt met blanke
parketlak (Hermadix). De
rvs-stang erboven (twee
stuks van 53 cm) is ophangrail Grundtal (Ikea) en
is eigenlijk bedoeld voor
keukenaccessoires.
Fotografie rené gonkel | Styling
marjolein padmos | Productie
marinella anagnostopoulos |
Werkbeschrijving Frans Heeren

Nodig
Vurenhout
A – 4 balken van 88,1x6,8x4,4 cm
B – 2 balken van 6,4x4,4x4,4 cm
C – 2 balken van 36,4x4,4x3,5 cm
D – 1 balk van 110x4,4x3,6 cm
E – 2 latten van 152x2,7x2,7 cm
F – 2 latten van 70,5x3,5x4,4 cm
G – 1 lat van 70,5x3,5x2,7 cm
H – 1 lat van 43x4,4x3,5 cm
J – 1 lat van 101,2x3,5x1,8 cm
K – 6 latten van 48x1,2x1,2 cm
L – 4 latten van 68,2x3,5x1,8 cm
M – 2 latten van 36,4x3,5x1,8 cm
N – 1 lat van 215x1,8x1,8 cm

O – 2 balken van 110x6,8x4,4 cm
P – 2 balken van 53,6x6,8x4,4 cm
Q – 2 latten van 140x1,8x1,8 cm
R – 6 latten van 71,5x3,5x1,8 cm
S – 6 latten van 36,5x3,5x1,8 cm
T – 6 latten van 71,5x1,8x1,8 cm
U – 6 latten van 36,5x1,8x1,8 cm
Vurenhout (ruw) 10x1,6 cm
AA – 4 planken van 96,4 cm
AB – 14 planken van 36,4 cm
AC – 21 planken van 32,9 cm
Multiplex
BA – 1 plaat van 103,2x50x0,6 cm
BB – 1 plaat van 72,3x43x1,2 cm

BC – 1 plaat van 69,8x49,8x1,2 cm
BD – 1 plaat van 102x75x0,4 cm
BE – 4 platen van 47,5x31x0,6 cm
BF – 8 platen van 47,5x14,4x1,2 cm
BG – 8 platen van 28,6x14,4x1,2 cm
BH – 4 platen van 31x17,3x1,8 cm
Andere materialen
• deuvels ø 8 mm + houtlijm
• 6 bladscharnieren
• 5 plankendragers
• grondverf
• lichtgrijze verf Histor kleurnummer:
S 0005-R80B
• blanke parketlak (Hermadix)

Werkwijze
Bevestig voor de twee zijframes de balken B en C tussen de
staanders A. Verbind de twee zijframes aan de bovenkant met
elkaar met behulp van de latten J en aan de onderkant (voorkant) met de balk D. Maak de achterkant dicht met de plaat BD.
Zaag de twee latten E op maat en bevestig ze rondom in de kast
op 6 mm onder de bovenrand van de balk D. Zet de twee latten
F en de lat G tussen de latten E en J vast. Teken voor het inlaten
van de latten F en G op de bodemplaat BA de uitsparingen af en
zaag deze uitsparingen uit. Lijm de bodemplaat BA op de latten
E. Zaag de latten M en L in verstek en lijm ze op de planken AB
tot de twee zijpanelen. Bevestig deze twee zijpanelen met de
buitenkant gelijk tussen de staanders A en tussen de balken B
en C. Zet de lat H tussen de latten F vast. Bevestig de latten N
rondom in dit tussenframe en maak de tussenwand dicht met de
plaat BB. De voorkant van de plaat BB moet gelijk lopen met de
zijkanten van de latten F. Teken op de hoeken van de legplaat
BC de uitsparingen af en in het midden de uitsparing voor de lat

G. Zaag deze uitsparing uit. Breng de legplaat op de gewenste
hoogte in de kast aan en laat hem dragen op vijf plankendragers. Zet de draaglatten K zo tegen de zijkanten van de kast
dat daarop de laden kunnen schuiven. Boor, als greep, met een
gatenboor een gat van 25 mm in de frontplaat BH. Maak in vier
platen BG een uitsparing van 28 mm breed die valt achter het
gat in de frontplaat BH. Zet de vier laden met de platen BE, BF
en BG in elkaar. Bevestig de frontplaat BH vanuit de binnenkant
tegen de laden. Plaats de laden in de kast. Zaag de balken O
en P in verstek en zet ze tegen elkaar vast. Laat de planken AA
dragen op de latten Q. Bevestig het bovenblad met houtlijm
en deuvels zo op de kast dat deze aan de voorkant 3,6 cm
oversteekt. Zaag voor de lijst van de drie kastdeuren de latten
R, S, T en U in verstek. Lijm de drie kastdeuren in elkaar. Gebruik
als paneel de planken AC. Zorg voor een goede verdeling van
de planken AC in de deuren. Hang de kastdeuren met elk twee
bladscharnieren af. Schilder de kast in een passende kleur en
behandel de ruwe vurenhouten planken met blanke parketlak.

Bij het maken van deze werktekeningen zijn we uiterst zorgvuldig te werk gegaan. Maar de redactie kan zich niet aansprakelijk stellen voor
eventuele onvolkomenheden in tekst en tekeningen. Controleer daarom de gegevens nauwkeurig voordat je de materialen aanschaft.

