
Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
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7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 1

stoel



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101A Kort T-stuk  2
	 maat	A	

K125A Kniestuk 2
	 maat	A

K133A Plastic 6
 inslagdop
	 maat	A

K148A Verstelbaar 2
 hoekstuk
	 maat	A

K165A Combinatie 4
 koppeling
	 maat	A

K173FA Huls van enkel 2
 scharnier
	 maat	A

K173MA Oogdeel van 2
 enkel scharnier
	 maat	A

KKP5 Kapbeugel 4 
	 maat	A
 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
660 mm 2
515 mm 2
420 mm 2
365 mm 2
350 mm 2
700 mm 4

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
610 mm 2
460 mm 6

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 2

GordijnstanG



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101A Kort T-stuk  2
	 maat	A

K131A Ronde  2
 voetplaat
	 maat	A

K133A Plastic 1
 inslagdop 
	 maat	A

 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
2000 mm 1
100 mm 2

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 3

KeuKenbanK



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101C Kort T-stuk  6
	 maat	C

K131C Ronde  8
 voetplaat
	 maat	C

 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø42 mm*

Lengte: aantal:
1800 mm 1
500 mm 4
230 mm 2

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
2000 mm 2
390 mm 2

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37
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31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 4

t v meubel



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K116A Hoekstuk  8

 doorlopende 

 staander 

	 maat	A
K133A Plastic 2
 inslagdop
	 maat	A

KKP5 Kapbeugel 4
 maat	A

 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
1180 mm 4
400 mm 4
250 mm 4

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
1300 mm 2
1175 mm 2
245 mm 4

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 5

WandKast



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101C Kort T-stuk  12
	 maat	C

K116C Hoekstuk 8
 doorlopende 
 staander
	 maat	C
K128C 3-weg kniestuk 4
	 maat	C

K131C Ronde 4
 voetplaat
	 maat	C

KKP7 Kapbeugel 12
 maat	C

 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø42 mm*

Lengte: aantal:
2000 mm 8
1800 mm 2
410 mm 12

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
2100 mm 8

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 6

spijlenbed



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101A Kort T-stuk  16
	 maat	A

K116A Hoekstuk 4
 doorlopende
 staander
	 maat	A
K133A Plastic 5
 inslagdop
	 maat	A

K161A 90° kruisstuk 6
	 maat	A

K125A Kniestuk 4
	 maat	A
 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
2000 mm 2
1000 mm 2
750 mm 4
500 mm 2
250 mm 4
800 mm 4
860 mm 3

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 7

Garderobe



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101A T-stuk  6
	 	maat	A
  

K131A Ronde  6
 voetplaat
	 maat	A

K182A Haak 4
	 maat	A
 

 

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
1000 mm 2
500 mm 2
250 mm 2

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
990 mm 3
495 mm 2

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 8

Kastje



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K116A Hoekstuk  8
 doorlopende 
 staander
	 maat	A
K128A 3-weg kniestuk 4
	 maat	A

K131A Ronde 4
 voetplaat
	 maat	A

KKP5 Kapbeugel 6
 maat	A

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
750 mm 4
500 mm 6
250 mm 6

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
600 mm 2
495 mm 4
245 mm 3

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 9

bijzet tafel



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K125A Kniestuk  4
	 maat	A

K128A 3-weg kniestuk 4
	 maat	A

KKP5 Kapbeugel 2
	 maat	A

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
1000 mm 2
500 mm 4
320 mm 4

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
1200 mm 3
495 mm 2

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 10

banK met ruGleuninG



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K101A Kort T-stuk  2
	 maat	A

K125A Kniestuk 2
	 maat	A

K133A Plastic 6
 inslagdop
	 maat	A

K148A Verstelbaar 2
 hoekstuk
	 maat	A

K165A Combinatie 4
 koppeling
	 maat	A

K173FA Huls van enkel 2
 scharnier
	 maat	A

K173MA Oogdeel van 2
 enkel scharnier
	 maat	A	

KKP5 Kapbeugel 4
 maat	A	

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
660 mm 2
515 mm 2
420 mm 2
365 mm 2
350 mm 2
1460 mm 4

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
1370 mm 2
460 mm 14

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 11

tafel



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K128C 3-weg kniestuk  4
	 maat	C

K101C Kort T-stuk 6
	 maat	C

K131C Ronde 4
 voetplaat
	 maat	C

KKP7 Kapbeugel 2
 maat	C

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø42 mm*

Lengte: aantal:
1850 mm 3
700 mm 4
650 mm 4

Steigerhout 

Afm. (bxh): 00x00 mm
Lengte: aantal:
2000 mm 4
640 mm 2

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje



Maak gebruik van het 
boodschappenlijstje op de 
achterzijde zodat je niets 
vergeet en thuis meteen aan 
de slag kan.

16
37

 4
31

76
7

Gedetailleerde beschrijving van deze klus 
vind je op www.karwei.nl/steigerbuizen!

idee 12

KledinGreK



*Indien zwaardere constructie nodig is, adviseren wij 
buizen van Ø42 mm te gebruiken. Let op dat dan ook alle 
koppelstukken in grotere diameter nodig zijn.

Gedetailleerde beschrijving van deze klus vind je 
op www.karwei.nl/steigerbuizen!

K116A Hoekstuk  2
 doorlopende
 staander
	 maat	A
K125A Kniestuk 2
	 maat	A

K133A Plastic 2
 inslagdop
	 maat	A

K143A Leuningdrager 4
	 maat	A

Verder: inbusbouten, schroeven, een inbussleutel 
en een ijzerzaag of slijpschijf.

Buizen Ø27 mm*

Lengte: aantal:
1500 mm 2
1000 mm 2
500 mm 2

                                          Aantal
Art.nr.                            verpakkingen 

boodschappenlijstje


