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Slee-garderobe
Rustieke flair in de hal

Hier doen kleren
opgeruimd aan
sleetjerijden

Met deze bijzondere
garderobe van oude
houten sleeën brengt u
echte winterse romantiek
direct in uw huis.

1

Inleiding

In een winter met veel sneeuw is er voor groot en klein nauwelijks iets mooiers
dan op een slee de berg afsuizen! Maar ook wanneer de slee zijn diensten
heeft bewezen, kan hij nog voor veel plezier zorgen: als originele garderobe
brengen oude houten sleeën rustieke winterse romantiek in uw huis.
Met het juiste gereedschap maakt u binnen de kortste keren een heel
individuele garderobe met glijvlakken voor uw winterjassen, mutsen en vesten.
Benodigde elektrische gereedschappen:
> accuboorhamer Uneo Max
Hulpmiddelen:
> houtboor 6 mm
> steenboor 8 mm
> stift
> evt. waterpas om te controleren
Gedetailleerde materiaallijst:

2

St.

Omschrijving

2

oude houten sleeën

2

waslijnhaken met
bijpassende pluggen

6 mm

4

pluggen

8 mm

4

lange schroeven

80 mm

2

S-haken

7 cm

Gaten in de muur boren

Lengte

Breedte

5 mm

Dikte

Materiaal
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Zodra u de afstand voor de gaten voor de ophanging op de glijvlakken van
de sleeën heeft vastgelegd, kan de accuboorhamer zijn diensten bewijzen.
Hiermee kunnen zuivere gaten in de muur worden geboord. Om ervoor te
zorgen dat de slee bij het ophangen niet naar voren kantelt, moet u van
tevoren het midden van de slee zoeken.

3

Haken bevestigen

4

Slee vastschroeven

Schroef voor een stevige houvast waslijnhaken in de muur. Vergeet de
pluggen niet! Hang de slee met S-haken aan de muur. Zo blijft deze recht en
kan ook worden belast.
Nu moet u alleen nog de glijvlakken van de slee aan de muur schroeven en uw
lievelingskleren ophangen. Klaar is uw nieuwe slee-garderobe voor de hal: een
blikvanger die gegarandeerd bij elke bezoeker in het oog springt!

Bosch staat niet garant voor de volledigheid en juistheid van de hier beschikbaar gestelde handleidingen.
Bosch wijst er bovendien op dat het gebruik van deze handleidingen op eigen risico geschiedt. Tref a.u.b.
alle noodzakelijke maatregelen voor uw veiligheid.

