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Cabinet L, Cabinet S, Frame
Kast L, Kast S, Onderstel

Go to manual 3
Ga naar manual 3

Cabinet S, Spacer, Plinth
Kast S, Tussenplaat, Plint

Go to manual 1
Ga naar manual 1

Cabinet L, Cabinet M, Cabinet S, Spacer, Plinth
Kast L, Kast M, Kast S, Tussenplaat, Plint

Go to manual 1, 2, 4
Ga naar manual 1, 2, 4

Cabinet S, Spacer, Plinth
Kast S, Tussenplaat, Plint

Go to manual 1, 2
Ga naar manual 1, 2 

Cabinet L, Cabinet M, Cabinet S, Plinth
Kast L, Kast M, Kast S, Plint

Go to manual 1, 2, 4
Ga naar manual 1, 2, 4
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ASSEMBLY |  COLLECT CABINET 

In the manual below you find our hero products, which elements they constists and the parts of the manual you use to assemble them.

In de manual hieronder vind je onze hero producten, de elementen waaruit deze bestaan en de delen van de manual die je hiervoor kan gebruiken.



1x plinth 2x spacer 3x drawer

3x A
door knob 

4x B
M6 60mm

4x C
PH2

2. Check that every piece of furniture you ordered is in the package.

2. Controleer of elk besteld meubelstuk in het pakket zit.

3. Slide open the drawer fully. You will find an orange element on the bottom of 

the drawer: push it to lift the drawer out of the cabinet.

3. Open de lade zodat deze helemaal open staat. Op de onderkant van de 

schuif bevindt zich een oranje element, duw dit in en de lade kan uit de kast 

5. Turn the casing so that it rests on the plinth. 

5. Draai de kast om zodat deze op de plint staat.

4. Place the casing of the drawer down on a soft cloth, facing upwards. First 

put screw (C) in the casing. Then place the plinth on top and secure it using 

your Philips screwdriver. 

4. Plaats het kast element ondersteboven op de grond. Leg altijd een zachte 

doek onder de onderdelen. Draai schroef (C) in de grondplaat van de kast. 

Plaats de plint bovenop en bevestig de schroef aan de binnenkant van de plint 

vast met de kruisschroevendraaier.
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1x 1x

6. Place the spacer on top.

6. Plaats de tussenplaat bovenop.
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You should have received one package for each element of your Collect Cabinet. 

Je hebt per element van je Collect Cabinet een pakket ontvangen.

4xC 

Push *click*

Open drawer
 fully

1. Make sure you have an Allen Key 6mm and a Phillips screwdriver at hand.

(not included) 

1. Houd het volgende gereedschap bij de hand: 1x inbus sleutel 6mm en een 

kruisschroevendraaier. (niet meegeleverd)
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4xB 

8. Slide open the gliders fully. Place the drawers on top of the gliders. Push 

the drawers into the cabinet, you should hear a ‘click’ when they are closed 

correctly. 

8. Schuif de geleiders helemaal uit. Plaats de lade op de geleiders en duw de 

lade in de kast. Je hoort een ‘klik’ geluid wanneer deze volledig gesloten is.
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Click!
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7. Place the second cabinet on top of the spacer and secure with 4x M6 (B). 

Repeat this step for every other cabinet.

7. Bevestig de tussenplaat met de tweede cabinet bovenop met 4x M6 (B). 

Herhaal deze stap voor elke extra kast.

9. Secure the wooden doorknobs by turning them clockwise on the provided 

screws.

9. Bevestig de houten deurknoppen door het klokgewijs in de voorziene gaten 

te draaien.

10. Your Studio Henk Collect Cabinet is ready to be used!

10. Je Studio HENK Collect Cabinet is klaar voor gebruik!
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2. Place a connection profile under a cabinet element with the supplied screw 

M6 30mm.

2. Onderaan het kast element kun je een verbindingsprofiel plaatsen met 

bijgeleverde schroef M6 30mm.
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Onderaanzicht

2x 
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3. Your Studio HENK Collect Cabinet is now ready to enjoy!

3. Je kunt nu genieten van je Studio HENK Collect Cabinet!

+

1. If you would like to connect more cabinet elements,start with placing the 

cabinet elements next to each other. 

1. Indien je meer kastelementen wenst te verbinden, start met de kast 

elementen naast elkaar te plaatsen.
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1x Cabinet L 1x Drawer 1x Frame

8x B
M6 30mm

3x A
door knob 

2. Check that every piece of furniture you ordered is in your package.

2. Controleer of elk besteld meubelstuk in je pakket zit.

3. Slide open the drawer fully. You will find an orange element on the bottom of 

the drawer. Push it to lift the drawer out of the cabinet.

3. Open de lade zodat deze helemaal open staat. Op de onderkant van de lade 

bevindt zich een oranje element: duw dit in en de lade kan uit de kast getild 

worden. 

5. Place cabinet L on the drawer. Secure with 4 of the B (M6 30mm) screws.

5. Plaats de cabinet L op het kastelement van de lade. Bevestig met 4 x B (M6 

30mm) schroeven.

4. Place the casing of the drawer on the frame. Secure with 4 of the B (M6 

30mm) screws.

4. Plaats het kastelement van de lade op het onderstel. Bevestig met 4 x B 

(M6 30mm) schroeven.
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Click!

6mm

6. Slide open the gliders fully. Place the drawers on top of the gliders. Push 

the drawers into the cabinet, you should hear a ‘click’ when they are closed 

correctly. 

6. Schuif de geleiders helemaal uit. Plaats de lade op de geleiders en duw de 

lade in de kast. Je hoort een ‘klik’ geluid wanneer deze volledig gesloten is.
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You should have received one package for each element of your Collect Cabinet. 

Je hebt per element van je Collect Cabinet een pakket ontvangen.

4x B 

Push *click*

Open drawer 
fully

1. Make sure you have an Allen Key 6mm at hand. (not included)

1. Houd het volgende gereedschap bij de hand: 1x inbus sleutel 6mm. (niet 

meegeleverd)
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7. Secure the 3 wooden doorknobs by turning them clockwise on the provided 

screws.

7. Bevestig de 3 houten deurknoppen door het klokgewijs op de voorziene 

gaten te draaien.
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8. Your Studio HENK Collect Cabinet is now ready to enjoy!

8. Je kunt nu genieten van je Studio HENK Collect Cabinet!
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4xB 

1x Cabinet L 1x Drawer

8x B
M6 30mm

3x A
door knob 

2. Check that every piece of furniture you ordered is in your package.

2. Controleer of elk besteld meubelstuk in je pakket zit.

6. Place cabinet L on the drawer. Secure with 4 of the B (M6 30mm) screws.

6. Plaats de cabinet L op het kastelement van de lade. Bevestig met 4 x B (M6 

30mm) schroeven.
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6mm

ASSEMBLY |  COLLECT CABINET

You should have received one package for each element of your Collect Cabinet. 

Je hebt per element van je Collect Cabinet een pakket ontvangen.

1. Make sure you have an Allen Key 6mm at hand. (not included)

1. Houd het volgende gereedschap bij de hand: 1x inbus sleutel 6mm. (niet 

meegeleverd)
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3. Slide open the drawer fully. You will find an orange element on the bottom of 

the drawer: push it to lift the drawer out of the cabinet.

3. Open de lade zodat deze helemaal open staat. Op de onderkant van de 

schuif bevindt zich een oranje element, duw dit in en de lade kan uit de kast 

getild worden. 

5. Turn the casing so that it rests on the plinth. 

5. Draai de kast om zodat deze op de plint staat.

4. Place the casing of the drawer down on a soft cloth, facing upwards. First 

put screw (C) in the casing. Then place the plinth on top and secure it using 

your Philips screwdriver. 

4. Plaats het kast element ondersteboven op de grond. Leg altijd een zachte 

doek onder de onderdelen. Draai schroef (C) in de grondplaat van de kast. 

Plaats de plint bovenop en bevestig de schroef aan de binnenkant van de plint 

vast met de kruisschroevendraaier.

4xC 

Push *click*

Open drawer
 fully



Click!

7. Slide open the gliders fully. Place the drawers on top of the gliders. Push 

the drawers into the cabinet, you should hear a ‘click’ when they are closed 

correctly. 

7. Schuif de geleiders helemaal uit. Plaats de lade op de geleiders en duw de 

lade in de kast. Je hoort een ‘klik’ geluid wanneer deze volledig gesloten is.

8. Secure the 3 wooden doorknobs by turning them clockwise on the provided 

screws.

8. Bevestig de 3 houten deurknoppen door het klokgewijs op de voorziene 

gaten te draaien.

info@studio-henk.nl

+31 (0)20 233 38 20

9. Your Studio HENK Collect Cabinet is now ready to enjoy!

9. Je kunt nu genieten van je Studio HENK Collect Cabinet!
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