
 
 

 Montagetips voor badkamermeubelen 

Lees vóór de montage aandachtig de montage-instructies en controleer of het product tijdens het 
transport geen schade heeft opgelopen of dat het geen gebreken vertoont.  

Hou rekening met de aanbevelingen voor opslag die op de verpakking vermeld staan.  

Controleer vóór het monteren of het type, de afmeting en de kleur juist zijn.  

Als u onregelmatigheden of fouten vaststelt tijdens het uitpakken van uw meubel, stop dan 
onmiddellijk met het installeren en neem contact op met uw verdeler. Wij nemen geen 
verantwoordelijkheid voor onderdelen die al gemonteerd zijn.  

 

Bij het installeren van uw meubelen dient u de volgende aanbevelingen in acht te nemen:  

• De installatieomgeving: 

Het meubel niet installeren in een vochtige ruimte (waar gips, cement, lijm aan het drogen is) of in 
een ruimte die onvoldoende verwarmd is. 

•  Het wastafelblad: 

  

Controleer of uw wastafelblad niet krom is voordat u het installeert. 

 

 

      

 Het wastafelblad moet geschikt zijn voor het meubel (installatie van sifon en 
afvoer).  

Het meubel mag in geen geval verzaagd worden om het plaatsen te 
vergemakkelijken (plint, doorgang voor afvoer, sifon ...). 

 

•  De bevestigingswijze:  

Verzeker u ervan dat de structuur van uw muur het gewicht van uw meubelen kan dragen. 

Gebruik de bevestigingswijze die past bij uw soort muur (hout, beton, gipsplaten) om de 
muursteunen vast te zetten. 

Gebruik geen elektrische schroevendraaier voor het vastdraaien van uw bevestigingen, zoals vermeld 
staat in de installatiehandleiding. 
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Draai met de hand de eerste schroef in de steun zodat het meubel waterpas staat. Draai vervolgens 
de tweede schroef vast zodat het meubel correct opgehangen is. 

• Andere punten: 

Het meubel moet waterpas gemonteerd worden, overeenkomstig de 
aanbevelingen in onze installatiehandleiding. 

Eveneens volgens de handleiding dient u siliconenkit aan te brengen om de 
waterdichtheid te garanderen. 

Laat de siliconenkit drogen voordat u het meubel in gebruik neemt. 

 

Laat voldoende ruimte vrij tussen de kolomkast en de onderkast om te 
vermijden dat er een ruimte ontstaat waar water kan blijven staan. Anders 
dient u een afdichting tussen de onderkast en de kolomkast aan te brengen. 

 

 

Laat eveneens voldoende ruimte tussen uw meubels en uw watertappunten 
(douche, bad, bidet ...) of installeer een waterdichte wand om spatwater of 
stilstaand water te voorkomen. 

 

 

Breng een afdichting aan tussen de onderkast en de bevestigingsmuur. 

 

 

Breng een afdichting aan tussen de onderkast en de spiegelwand. 

 

 

 

 

Als u deze montage-instructies opvolgt, verhoogt u de levensduur van uw meubel. Mocht u toch nog 
vragen hebben tijdens de garantieperiode, raadpleeg dan uw verdeler. 
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