Ombouw voor elektrische inbouwhaard
Voor het plaatsen van jouw aangeschafte inbouwhaard
kan er een ombouw gemaakt worden. Om dit te bouwen
zijn er een frame van houten balken nodig en MDF
platen die aan dit frame bevestigd worden.

Stap 1:
Bepaal de gewenste breedte en diepte van de te maken ombouw voor jouw inbouwhaard. Bereken
vervolgens de maten van de balken voor het frame en de maten van de MDF panelen. Zorg ervoor
dat de ombouw op een plaats komt waar een stopcontact in de buurt zit. In het voorbeeld zijn wij
uitgegaan dat de ombouw tot het plafond doorloopt en dat het stopcontact achter de ombouw
weggewerkt zit. Zorg ervoor dat de balken en de MDF panelen de juiste afmetingen krijgen. Om
de materialen op de juiste lengte te krijgen, kun je deze op maat laten zagen in jouw bouwmarkt.

Stap 2:
Maak een frame voor jouw inbouwhaard met de op maat gezaagde
balken. Zorg dat H, B en D de inbouwafmetingen hebben van jouw
haard. In deze ruimte wordt jouw haard geplaatst. In het voorbeeld
is er rekening gehouden dat de inbouwhaard 30 cm vanaf de grond
geplaatst wordt (pijltjes in afbeelding).
Model
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Noville

1138 mm

564 mm

210 mm

Marly

938 mm

564 mm

210 mm

Fey

596 mm

700 mm

180 mm

Stap 3:
Monteer de bevestigingsbeugels op de
inbouwhaard en monteer de haard in het
frame van balken. Steek de stekker van de
inbouwhaard in het stopcontact voordat je
verder gaat met stap 4.

Stap 4:
Zaag de MDF panelen in de gewenste hoogte en breedte zodat deze goed aansluiten op het
balkenframe. Houd er rekening mee dat er een gat uitgesneden moet worden in het voorste MDF
paneel. Zorg dat dit gat op gelijke hoogte wordt gezaagd als waar de opening van het frame en
dus ook de voorkant van de haard zit.

Stap 5:
Vlak de scherpe randen van jouw MDF panelen af met een schaafje of een stukje schuurpapier, zo
maak je de randen minder kwetsbaar en pakt de verf beter.

Stap 6:
Bevestig jouw MDF panelen door middel van schroeven vast aan het frame. Plamuur de
schroefgaten vervolgens dicht. Zorg ervoor dat het overtollige plamuur weggeschuurd wordt met
een stukje schuurpapier.

Stap 7:
Schilder de wand van MDF panelen eerst met grondverf, welke geschikt is voor MDF.

Stap 8:
Zodra de grondverf droog is, kun je de MDF panelen licht opschuren en alle naden afkitten met
acrylaat-kit voor een zo strak mogelijk resultaat.

Stap 9:
Schilder, nadat de kit droog is, de muur in de gewenste kleur.

