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1. INLEIDING
De in deze montagebegeleiding opgegeven afmetingen gaan uit van een plaatsing van de
bovenkant van het wastafelblad op een hoogte zoals aangegeven op onze website
http://www.detremmerie.be onder de rubriek info – downloads. Wenst u andere afmetingen te
gebruiken dan dient u alle hoogtematen evenredig te wijzigen. De specifieke montagevoorschriften
zijn terug te vinden op onze website
(http://www.detremmerie.be onder de rubriek info – downloads).

1.1. CONTROLE
Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op
schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is, dan hebt u 24 uur de
tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal
niet in behandeling worden genomen. Eventuele retour producten zullen enkel worden
geaccepteerd in de originele verpakking .

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Elk Detremmerie meubel bevat een zilverkleurig identificatieplaatje met een ordernummer. Bij de
hoge kolomkasten, spiegelkasten en spiegelpanelen kleeft het links boven (plafond) op de
buitenkant van het meubel. Bij de halfhoge kolomkasten, open rekken en de onderbouwkasten
kleeft het in de kast op de linker binnenzijde.
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet: Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg
eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1.2. AANSLUITSCHEMA’S
Al onze aansluitschema’s zijn terug te vinden op onze website
(http://www.detremmerie.be onder de rubriek downloads).
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1.3. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - IIA


CONSTRUCTEUR :

N.V. DETREMMERIE
SPIJKERLAAN 153
8791 BEVEREN – LEIE
BELGIË



BETREFT :

BADKAMERMEUBELEN DETREMMERIE



TYPE MEUBELEN :

NO LIMIT
ARCHITECT

De ondergetekende, M. Detremmerie, gedelegeerd bestuurder verklaart dat de
hierboven beschreven badkamermeubelen, als ze geïnstalleerd, onderhouden
en gebruikt worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de
regels van goed vakmanschap voldoen aan:
1. Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EGG.
2. EMC richtlijn 89/336/EEG met wijzigingen 92/31/EEG en 93/68/EEG

J. VAN HEMELEN v.z.w.
KEURINGSORGANISME
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2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT
DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
De opstelling van een badmeubel dient te beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

2.1. NIEUWE BADKAMERS
De elektrische installatie van de badkamer:


Is beveiligd met een differentiaalschakelaar 30 mA.



De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn gerealiseerd.

De volumes in de badkamer:


Badmeubelen kunnen enkel in het volume 2 of het volume 3 opgesteld worden.

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 2:


Verlichtingstoestellen op 6 V of 12 V zonder beschermingsgraad.



Verlichtingstoestellen op 220 V met beschermingsgraad IPX 4 (spatwaterdicht).



De vast opgestelde op laagspanning gevoede verlichtingstoestellen, met inbegrip van deze
ingebouwd in toiletkasten, bestemd voor plaatsing in badkamers, evenals hun eventueel
ingebouwde schakelaars, op voorwaarde dat ze ten minste 1,6 m boven het niveau van de
vloer gemonteerd zijn.



Contactdozen beschermd door een automatische differentieelinrichting met zeer grote
gevoeligheid (10 mA).

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 3:


Alle materiaal met beschermingsgraad IPX 1.
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2.2. BESTAANDE BADKAMERS (geïnstalleerd voor 01/01/1981)
De elektrische installatie van de badkamer:


Is niet beveiligd door een differentiaalschakelaar 30 mA.



De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn niet gerealiseerd.



Of: één van beide ontbreekt.

De volumes in de badkamer:


Badmeubelen kunnen enkel in het volume 2 of het volume 3 opgesteld worden.

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 2:


Verlichtingstoestellen op 6 V of 12 V zonder beschermingsgraad.



Verlichtingstoestellen op 220 V met beschermingsgraad IPX 4 (spatwaterdicht).



De vast opgestelde op laagspanning gevoede verlichtingstoestellen, met inbegrip van deze
ingebouwd in toiletkasten, bestemd voor plaatsing in badkamers, evenals hun eventueel
ingebouwde schakelaars, op voorwaarde dat ze ten minste 1,6 m boven het niveau van de
vloer gemonteerd zijn.



Contactdozen beschermd door een automatische differentieelinrichting met zeer grote
gevoeligheid (10 mA).



OPGELET: De afstand bedraagt nu 1 m in plaats van 0,60 m.

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 3:


Alle materiaal met beschermingsgraad IPX 1.

OPGEPAST: Indien een stopcontact wordt gebruikt voor aansluiting van een toestel, kan het
gebruik van dit toestel in de nabijheid van water gevaarlijk zijn. De reglementaire aansluiting
van het badmeubel op de elektrische installatie valt buiten de verantwoordelijkheid van n.v.
Detremmerie.
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3. GARANTIEVOORWAARDEN
3.1. ALGEMEEN
Aangezien Detremmerie uitsluitend gebruik maakt van kwaliteitsmaterialen en een strenge
kwaliteitscontrole uitvoert, kan Detremmerie u zonder probleem 5 JAAR GARANTIE aanbieden.
Op alle elektrische onderdelen geldt een garantie van 2 jaar, op alle vervangbare lampen 6
maanden. Op alle herstellingen geldt een garantie van 1 jaar.


De garantie gaat in op datum van levering bij de groothandel en is uitsluitend van kracht voor
meubelen in de Benelux gekocht en geïnstalleerd.



Binnen de garantieperiode worden alle defecte onderdelen van de meubelen die onder
waarborg vallen, vervangen of hersteld, als het gaat om een materiaal-, constructie- of
fabricagefout.



Zijn eveneens gewaarborgd binnen deze termijn: alle defecten aan mechanische onderdelen
zoals scharnieren, glijders, ophangsystemen.



Verplaatsingskosten, verzendingskosten naar en van de fabriek alsook de werkuren besteed
aan de herstelling of vervanging van de stukken zijn ten laste van de koper.



De beoordeling over het vervangen en/of herstellen behoort alleen aan de fabrikant of haar
gemachtigde technische dienst.



De kosten voor montage en demontage van het meubel en/of toebehoren zijn niet
gewaarborgd.



Kosten gemaakt door derden voor het vervangen van meubelen of onderdelen ervan naar
aanleiding van klachten, worden niet door Detremmerie vergoed.

De garantie geldt niet voor:


Schade aan spiegels en onderdelen van glas.



Schade door gebruik van verkeerde lampen.



Schade veroorzaakt door abnormale spanningen in het elektrisch circuit (standaard 230V ±
5%).



Schade ten gevolge van het feit dat de meubelen niet conform onze montagevoorschriften
werden opgehangen alsook ten gevolge van ondeskundige plaatsing en/of aansluiting.
OPGELET: In geval van een wastafelonderbouw met metalen steunen dienen die bevestigd
te worden aan de muur.(zie 2.2)



Schade ten gevolge van verkeerd gebruik of onderhoud, verkeerde behandeling, gebrek aan
verzorging, natuurlijke slijtage.



Schade veroorzaakt door lekken in toevoer- en afvoerleidingen, opzwellen van passtukken die
niet op een waterdichte voeg geplaatst zijn, vervorming aan wastafel tabletten waarvan de
voeg tussen de waskom en de tablet niet waterdicht afgesloten is, elke schade ingevolge
onvoldoende bescherming tegen water. Het meubel moet minimaal 60 cm van bad of douche
verwijderd zijn, indien dichter gemonteerd moet een waterscherm worden geplaatst.



Het opzwellen van meubelen waarvan de voeg tussen de meubelen en de wand en de voegen
tussen de verschillende onderdelen van de meubelset niet waterdicht werden afgekit. Afkitten
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is niet hetzelfde als lijmen ! Wastafels mogen niet worden vastgelijmd met silicone/lijm aan het
corpus of de muur, enkel afkitten !



Schade ingevolge constructie veranderingen aan het meubel of een onderdeel ervan.
Schade ingevolge het vallen van het meubel of een onderdeel ervan.



Schade ingevolge condensatie en onvoldoende verluchting.



Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld
stonden en achteraf werden doorverkocht.



Schade en defecten aan lampen.



Meubelen die gecombineerd werden met onderdelen niet van Detremmerie afkomstig.



Beschadigingen veroorzaakt door het te hard aanspannen van trekkers.



Schade door het niet correcte gebruik van de meubelonderdelen.



Mechanische schade bij meubelen waarbij de extra ondersteuning consoles niet zijn gebruikt.

3.2. WASTAFELS
Bij correcte montage, normaal gebruik en onderhoud (zie onderhoudsvoorschriften) worden de
wastafels gedurende 5 jaar gewaarborgd tegen alle fabricatiefouten.

De garantie is niet van toepassing in geval van:


Normale slijtage door het jarenlange gebruik van de wastafel.




Schade veroorzaakt door het gebruik van bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
Schade veroorzaakt door kleurstoffen van schoonheidsmiddelen (make-up, nagellak,…)



Krassen, barsten, moedwillig veroorzaakt door schuren of slagen.



Schade veroorzaakt door het te hard aanspannen van kranen, overloop, enz. (gebruik de
tussenringen).



Het is verboden de temperatuur van het warm water in de waskom boven de 60°C te laten
stijgen. Hierdoor ontstaan er zware spanningen waardoor haarscheuren kunnen plaatsvinden!



De kromming van de keramische tablet is zowel in lengte als breedte kleiner dan 5 mm.
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3.3. SERVICE AANVRAAG / KLACHTMELDING


Bij eventuele aanvraag tot vervanging of herstelling onder waarborg
garantiecertificaat te worden voorgelegd samen met de aankoopfactuur.



De aanvraag moet binnen 24 uur na de ontdekking van de schade worden ingediend.



Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.



Voor klachten kunt u zich wenden tot de firma Detremmerie via online klachtenformulier
www.detremmerie.be/nl/info/klachtmelding
of via mail
o service.be@detremmerie.be voor België en export
o service.nl@detremmerie.be voor Nederland
Bij het invullen van het online klachtenformulier dient men het correcte OB-nummer mede te
delen. Dit kan men vinden op het garantiedocument of op het zilverkleurig etiket op de kast
zelf.



Retourzendingen kunnen wij alleen accepteren in de originele verpakking en zonder enig
spoor van gebruik .



Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd,
gemonteerd is geaccepteerd.
Tenzij onder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord met iemand van Detremmerie !!!

dient

dit
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4. MONTAGEHANDLEIDING
4.1. DEMONTAGE / MONTAGE LADES EN DEUREN
Vooraleer u het meubel gaat monteren, verwijder alle lades en deuren van het badmeubel.

4.1.1. LADES (H)
DEMONTAGE

1. Open de lade volledig.
2. Kort de lade omhoog trekken met de handen gepositioneerd zoals op figuur hierboven en de
lade lost uit geleiding.
3. Plaats de lade + front op een zachte/droge ondergrond.

MONTAGE

Trek de geleiders helemaal uit en plaats de lade ongeveer op het midden van de geleiders. Duw
de lade nu toe. De lade klikt vanzelf weer in de geleiders. Als test schuift u de lade opnieuw
open en toe. U opent/dicht de lade tot 2x toe zodat deze maximaal vastzit. Indien dit niet lukt,
controleer even of de afvoer of de buisjes van de kranen niet tegen de lade drukken en probeer
opnieuw.
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4.1.2. DEUREN
KASTDEUREN

Met het lipje achteraan de scharnier maakt u het scharnier los van het scharnierplaatje,
gemonteerd in de kast.
Opmerking: Dit is enkel mogelijk wanneer de scharnier niet volledig is uitgeregeld !!!
Montage gebeurt door positie 1 in te haken en daarna achteraan aan te drukken (pos2).

SPIEGELDEUREN

Met het lipje achteraan de scharnier maakt u het scharnier los van het scharnierplaatje,
gemonteerd in de kast.
Opmerking: Dit is enkel mogelijk wanneer de scharnier niet volledig is uitgeregeld !!!
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4.2. MONTAGE
4.2.1. MONTAGE ONDERBOUWKAST (NO LIMIT / DELUXE / ROUND)
Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken.
Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles
wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (91 cm) van het wastafelblad af op de muur (dit is de
bovenkant van het wastafelblad). Bij opbouwwaskommen is de advieshoogte 94 cm.
2. Teken de dikte van het wastafelblad (A) af op de muur (let op, de dikte is aan de voorzijde
van het wastafelblad gemeten, fig. 1 blz. 11). Teken ook de breedte van de onderbouwkast
af.
3. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de onderbouwkast
(diepteregeling=2). Stel de kastophanger in op de middelste stand ( qua hoogteregeling=1).

4. Neem nu de maat van bovenkant onderbouwkast tot de bovenkant van de kastophanger
(B). Tel daar een vaste afmeting (C) bij (Fig. 1).
5. Teken de gemeten maat (B+C) af op de muur en dit vanaf de onderkant van het
wastafelblad. Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van het
meubel. OPGELET: Bij uitgespaarde zijden zit de kastophanger lager (Fig. 2).
6. De maat van de buitenkant van de zijde tot de zijkant van de ophangplaat is 19 mm = X
(Fig. 1), teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur. Doe
nu hetzelfde voor de andere zijde, zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
7. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de montageplaat moet komen.
Teken de boorposities van de montageplaat af en boor 3 gaten van 8 mm diameter . Plaats
de muurpluggen in de geboorde gaten en draai de montageplaten vast in de muur (3
schroeven 5x60).

10

8. Monteer de ondersteuningsprofielen die zijn meegeleverd zodanig dat de wastafel niet meer
dan 60cm ongesteund blijft (zie tekening)!
Noodzakelijk om het doorbuigen van de wastafel tegen te gaan.
Er zijn twee soorten ondersteuningsprofielen naargelang type wastafel.

9. Plaats het meubel op de montageplaten en trek deze aan tot op enkele mm van de muur
(diepteregeling).
10. Controleer of het meubel op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op
de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
11. Trek de onderbouwkast op spanning tegen de muur (diepteregeling=2).
12. Nadat alles waterpas en op de juiste hoogte hangt, moeten daar waar voorzien de metalen
ondersteuningen (zwee-ijzer onder kastophanger) geboord en vast geschroefd worden. (1
houtschroef 5x60 )

13. Ladefronten worden onderaan vastgeschroefd nadat ze keurig werden afgesteld (zie 2.8).
Hiervoor zijn op de onderkant van de lade een aantal frontstabilisatoren voorzien.
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Fig. 1
A= Dikte wastafel
B = Afmeting bovenkant corpus tot bovenkant kastophanger (Variabel)
C = Vaste afmeting bovenkant kastophanger tot midden kastophanger
TYPE C = Metaal uitvoering = 2.5 cm
X = vaste afmeting buitenkant zijde tot zijkant montageplaat = 19 mm

Montage kast met uitgespaarde tussenzijde

Fig. 2
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4.2.2. MONTAGE ONDERBOUWKAST (MYSTERY)

1. Teken de juiste advieshoogte (91 cm) van het wastafelblad af op de muur (dit is de
bovenkant het corpus).
2. Teken de breedte van de onderbouwkast af.
3. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de onderbouwkast
(diepteregeling=2). Stel de kastophanger in op de middelste stand ( qua hoogteregeling=1).

4. Neem nu de maat van bovenkant onderbouwkast tot de bovenkant van de kastophanger
(B). Tel daar een vaste afmeting (C) bij (Fig. 1).
5. Teken de gemeten maat (B+C) af op de muur en dit vanaf de bovenkant van het corpus.
Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van het meubel.
6. De maat van de buitenkant van de zijde tot de zijkant van de ophangplaat is 35 mm = X
(Fig. 1), teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur. Doe
nu hetzelfde voor de andere zijde, zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
7. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de montageplaat moet komen. Teken
de boorposities van de montageplaat af en boor 3 gaten van 8 mm diameter . Plaats de
muurpluggen in de geboorde gaten en draai de montageplaten vast in de muur (3
schroeven 5x60).

8. Plaats het meubel op de montageplaten en trek deze aan tot op enkele mm van de muur
(diepteregeling).
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9. Controleer of het meubel op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op
de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
10. Trek de onderbouwkast op spanning tegen de muur (diepteregeling=2).
11. Nadat alles waterpas en op de juiste hoogte hangt, moeten daar waar voorzien de metalen
ondersteuningen (zwee-ijzer onder kastophanger) geboord en vast geschroefd worden (1
houtschroef 5x60).

12. Ladefronten worden onderaan vastgeschroefd nadat ze keurig werden afgesteld (zie 2.8).
Hiervoor zijn op de onderkant van de lade een aantal frontstabilisatoren voorzien.

Fig. 1
B= Afmeting bovenkant corpus tot bovenkant kastophanger
C = Vaste afmeting bovenkant kastophanger tot midden kastophanger
TYPE C = Metaal uitvoering = 2.5 cm
X = vaste afmeting buitenkant zijde tot zijkant montageplaat = 35 mm
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4.2.3. MONTAGE WASTAFELBLAD OP ONDERBOUWKAST
Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken.
Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles
wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit wastafels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Haal het wastafelblad uit de verpakking en controleer deze op beschadiging.
2. Plaats eerst uw kra(a)n(en) op het wastafelblad.
3. Plaats het wastafelblad op het meubel.
4. Sluit de kra(a)n(en) op de toevoerleidingen aan.
5. Maak de afvoerplug (sifon) vast aan het wastafelblad en sluit de waterafvoer aan.
6. Kit de naad tussen het wastafelblad en de muur met wat silicone af, alsook de naad tussen
wastafelblad en corpus , zo bekomt u een waterdichte afsluiting.
7. In geen geval de tablet vastlijmen op de zijden van het meubel of tegen de muur !!!

BIJ EEN KERAMISCHE WASTAFEL
Als de wastafel op het meubel is geplaatst en met de achterzijde strak tegen de muur ligt mag
er zich maximaal een kitnaad van 5 mm vormen links en rechts van het midden. Als de wastafel
binnen deze norm valt geeft dit geen recht op reclamatie. Als de wastafel buiten deze norm valt,
bestaat enkel recht van reclamatie indien de wastafel niet wordt gemonteerd.

BIJ EEN KUNSTSTOF/ HOUTEN TABLET
De tablet wordt op het meubel geplaatst en vast geschroefd met de daarvoor voorziene
montageblokjes (Fig.6) op de zijden van het corpus. Daarna volgt men de procedure zoals
hierboven beschreven van 4 tot 7 .
Indien er metalen consoles zijn meegeleverd worden deze gemonteerd onder de tablet als
ondersteuning tegen doorbuigen (fig. 4 & 5).

Fig. 4

Fig.5
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Fig. 4

BIJ EEN KUNSTMARMEREN WASTAFEL
Volg bovenstaande procedure van 1 tot 7, daarna worden indien er metalen consoles zijn meegeleverd,
deze gemonteerd onder de tablet als ondersteuning tegen doorbuigen (Fig. 4 & 5).

AFKITTEN WASTAFELBLAD / OPBOUWWASKOM
1. Afkitten naad van wastafelblad (enkel bovenaan) met muur.
2. Afkitten naad van wastafelblad met zijkant onderkast.
3. Afkitten naad rondom opbouwwaskom.

Opmerking: Niet lijmen enkel afkitten !!!
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4.2.4. MONTAGE ZWEVENDE WASTAFELS OP CONSOLES
1. Teken de wastafel af op de advieshoogte (91 cm) op de muur, met behulp van een
waterpas. Teken ook de breedte af.
2. Daarna worden de consoles geboord afhankelijk van de positie van de waskommen maar
met een maximale ondersteuningsafstand van 60 cm.

4.2.5. MONTAGE MARMER WASTAFEL 210
1. Teken de wastafel af op de advieshoogte (91 cm) op de muur, met behulp van een
waterpas. Teken ook de breedte af.
2. Teken nu de boorgaten af zoals op de afbeelding hieronder.
Voer de boringen uit met een boor van 14 mm, plaats de pluggen in de wand.
3. Schroef de muurankers vast.
4. Schuif de wastafel nu over de muurankers tot tegen de muur.
5. Plaats de vloten in de juiste volgorde (eerst kunststof) over de muurankers.
6. Draai de moeren vast op spanning.
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4.2.6. MONTAGE SPIEGELKAST / OPEN REK
4.2.6.1.

MONTAGE SPIEGELKAST MET KASTOPHANGER
Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van de spiegelkast af op de muur, met behulp van
een waterpas. Teken ook de breedte van de spiegelkast af (Fig.7).
2. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de spiegelkast
(diepteregeling=2). Stel de kastophanger in op de middelste stand (hoogteregeling=1).

3. Neem de maat van bovenkant spiegelkast tot de bovenkant van de kastophanger. Meestal
is dit de dikte van het plafond (A). Tel daar dan de vaste afmeting B = 2.5 cm bij.
4. Teken deze maat af op de muur en dit vanaf de bovenkant van de spiegelkast. Breng ze
met het waterpas over naar de andere zijkant van de spiegelkast.
5. De maat van de buitenkant van de zijde tot de zijkant van de ophangplaat is 19 mm = X
(Fig. 1), teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur. Doe
nu hetzelfde voor de andere zijde, zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
6. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de montageplaat moet komen.
Teken de boorposities van de montageplaat af en boor 3 gaten van 8 mm diameter . Plaats
de muurpluggen in de geboorde gaten en schroef de montageplaten vast aan de muur .(3
schroeven 5x60)

7. Plaats de verlichting(en) via het chroom opzetvoetje op de spiegelkast. Sluit eerst de
elektriciteit aan, laat dit uitvoeren door een erkend installateur en volgens de plaatselijke
voorschriften, controleer of alles goed functioneert.
8. Plaats de spiegelkast op de montageplaten en trek deze aan tot bijna tegen de muur
(diepteregeling=2).
9. Controleer of het meubel op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op
de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
18

10. Trek de spiegelkast op spanning tegen de muur (diepteregeling).

Fig.
7

4.2.6.2.

MONTAGE SPIEGELKAST / OPEN REK MET ZWALUWSTAART
Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm bij spiegelkast) van het meubel af op de muur, met
behulp van een waterpas.
2. Neem de maat (X) van de onderkant van de ophanglat tot bovenkant kast.
3. Voer de boringen uit en schroef de ophanglat waterpas vast op de hoogte Y
(Y = advieshoogte – X) met minimaal 4 schroeven (5x70).

4. Bij een spiegelkast worden de bijgeleverde ophanglatten gemonteerd op 10 cm van de
buitenzijden van de kast. Dit omwille van elektriciteitskabels .
5. Plaats het meubel op de ophanglatten.
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SPIEGELKAST

OPEN REK
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4.2.6.3.

MONTAGE ZIJSPIEGELS SPIEGELKAST
Vooraleer u start met de ophanging van uw zijspiegel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit spiegels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Oppervlak (buitenkant zijde) spiegelkast stof- en vetvrij maken vooraleer te kleven.
2. Kleven en stevig aandrukken met een minimum kracht van 5 kg.
Spelingen spiegel voorzien zoals op de afbeelding hieronder
(1 mm achteraan en 0,5 mm boven- en onderaan)
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4.2.7. MONTAGE SPIEGELPANEEL
Vooraleer u start met de ophanging van uw paneel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken.
Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles
wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit spiegels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1.

Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van de vrij hangende spiegel op paneel/kader af op
de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook de breedte van het spiegelpaneel af.

2.

Neem de maat van de bovenkant (Y) spiegel en van de zijkant (X) spiegel zoals hieronder
afgebeeld (doe-het-zelf tip: leg de spiegel neer in een hoek, zodat je gemakkelijker de
afmetingen kan nemen).

3.

Teken de gemeten maten af op de muur.

4.

Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moeten komen.
Voer de boringen voor het spiegelpaneel uit.

5.

Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op
respectievelijk 3 mm van de muur voor de spiegels op houten paneel en tot op
respectievelijk 20 mm van de muur voor spiegels op kader.

6.

Plaats de verlichting(en) via het chroom opzetvoetje op het spiegelpaneel. Sluit eerst de
elektriciteit aan, laat dit uitvoeren door een erkend installateur en volgens de plaatselijke
voorschriften, controleer of alles goed functioneert.

7.

Plaats het spiegelpaneel op de ophanghaken.

8.

Regel de spiegel waterpas. De hoogte is verstelbaar door de schroefregeling bovenaan het
ophangsysteem. OPGELET: Geldt enkel voor spiegels op houten paneel. De spiegels op
kunststof kader zijn niet regelbaar in hoogte.
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4.2.8. MONTAGE SPIEGEL OP REK
Vooraleer u start met de ophanging van uw spiegel op rek, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit spiegels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte rek (niet spiegel) (185 cm = Ø 90 cm / 190 cm = Ø 60 cm) van
de vrij hangende spiegel op rek af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook
de breedte van het rek (niet spiegel) af.
2. Neem de maat van de bovenkant (Y) rek en van de zijkant (X) rek zoals hieronder afgebeeld.
3. Teken de gemeten maten af op de muur.
4. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moeten komen.
Voer de boringen voor het spiegelpaneel uit.
5. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op
respectievelijk 3 mm van de muur.
6. Plaats de spiegel op rek op de ophanghaken.
7. Regel de spiegel op rek waterpas. De hoogte is verstelbaar door de schroefregeling
bovenaan het ophangsysteem.
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4.2.9. MONTAGE HOGE EN HALFHOGE KOLOMKASTEN / HANGKASTEN /
OPEN REKKEN
4.2.9.1.

MET KASTOPHANGER
Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (130 cm (incl. tablet) voor halfhoge kolomkast en 200 cm
voor hoge kolomkast + hangkasten) af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken
ook de breedte van de kolomkast af.
2. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de kolomkast
(diepteregeling). Stel de kastophanger in op de middelste stand (hoogteregeling).

3. Neem de maat van de bovenkant van de (half)hoge kast tot de bovenkant van de
kastophanger. (Fig. 8 & 9). OPGELET: Bij halfhoge kolomkast met lade zit de
kastophanger lager (Fig. 10).
4. Teken de gemeten maat af op de muur en dit vanaf de bovenkant van de (half)hoge
kolomkast. Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van de
(half)hoge kolomkastkast.
5. De maat van de buitenkant van de zijde tot de zijkant van de ophangplaat is 19 mm = X
(Fig. 1), teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur. Doe
nu hetzelfde voor de andere zijde, zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
6. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de montageplaat moet komen.
Voer de boringen voor de kastophanging uit met een boor diameter 8 mm.
7. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en schroef de montageplaten aan de muur .
8. Plaats de (half)hoge kolomkast op de montageplaten en trek deze aan tot bijna tegen de
muur (diepteregeling).
9. Controleer of de (half)hoge kolomkast op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de
hoogteregeling op de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
10. Trek de kolomkast op spanning tegen de muur (diepteregeling).
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HOGE KOLOMKAST EN HANGKAST
Doorsnede (verticaal)
B = dikte plafond
C = vaste afmeting bovenkant kastophanger tot
midden kastophanger (type C = 2,5 cm)
Y = hoogte ophangplaat (bovenzijde) => Y= 200cm - B - C
FIG.8

HALFHOGE KOLOMKAST
Doorsnede (verticaal)
A = dikte tablet
B = dikte plafond
C = vaste afmeting bovenkant kastophanger tot
midden kastophanger (type C = 2,5 cm)
Y = hoogte ophangplaat (bovenzijde) => Y= 200cm - A - B - C
FIG.9

HALFHOGE KOLOMKAST MET LADE
Doorsnede (verticaal)
A = dikte tablet
B = afmeting bovenkant kolomkast tot
bovenkant kastophanger
C = vaste afmeting bovenkant kastophanger tot
midden kastophanger (type C = 2,5 cm)
Y = hoogte ophangplaat (bovenzijde) => Y= 130cm - A - B - C
Fig.10
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4.2.9.2.

MET ZWALUWSTAARTVERBINDING

H= ADVIESHOOGTE = 200 CM

X = 183 MM

XX= 1043MM

Y =1817MM

YY= 957 MM

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm bij spiegelkast/open rek) van het meubel af op de muur, met
behulp van een waterpas.

2. Neem de maat (X) van de onderkant van de ophanglat tot bovenkant kast.
3. Voer de boringen uit en schroef de ophanglat waterpas vast op de hoogte Y & YY
(Y = advieshoogte – X) met minimaal 2 schroeven (5x70).

4. Plaats het meubel op de ophanglatten.
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4.2.10. MONTAGE OPEN ALUMINIUM FRAME
4.2.10.1. MONTAGE VRIJHANGEND FRAME
Vooraleer u start met de ophanging van uw frame, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit frames rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste montagehoogte van het frame af op de muur, met behulp van een
waterpas.
2. Teken de boorgaten van het frame af op de muur zoals afgebeeld hieronder.
3. Voer de boringen uit met een boor van 8 mm, plaats de pluggen in de wand.
4. Schroef de buitenste 2 schroeven vast tot op 2,5 mm van de muur (zie afbeelding
onderaan).
5. Haak het frame nu over de 2 schroeven en controleer of het frame goed tegen de muur
hangt. Indien het frame niet goed tegen de muur hangt zullen de 2 schroeven dieper
vastgeschroefd moeten worden in de muur.
6. Schroef onderaan het frame de onderste schroef goed vast.
7. Monteer eventueel (optioneel) de inlegtablet in het frame.
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4.2.10.2. MONTAGE FRAME IN COMBINATIE MET ONDERKAST
Vooraleer u start met de ophanging van uw frame, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit frames rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

Opgelet: eerst het frame monteren vooraleer u begint aan de onderkast !!!
1. Teken de juiste montagehoogte van het frame af op de muur, met behulp van een
waterpas.
2. Teken de boorgaten van het frame af op de muur zoals op afbeelding (p. 26).
3. Voer de boringen uit met een boor van 8 mm, plaats de pluggen in de wand.
4. Schroef de buitenste 2 schroeven vast tot op 2,5 mm van de muur (zie afbeelding
onderaan).
5. Haak het frame nu over de 2 schroeven en controleer of het frame goed tegen de muur
hangt. Indien het frame niet goed tegen de muur hangt zullen de 2 schroeven dieper
vastgeschroefd moeten worden in de muur.
6. Schroef onderaan het frame de onderste schroef goed vast.
7. Monteer eventueel (optioneel) de inlegtablet in het frame.
8. Schroef achteraf de schroeven vast om zo het frame tegen de onderkast te trekken.
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4.2.10.3. MONTAGE FRAME IN COMBINATIE MET WASTAFEL
(INCLUSIEF CONSOLES)
Vooraleer u start met de ophanging van uw frame, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit frames rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste montagehoogte van het frame af op de muur, met behulp van een
waterpas.
Teken ook de breedte van het frame af.
2. Teken de boorgaten van het frame af op de muur zoals op afbeelding (p. 26).
3. Plaats de console op de muur (zoals hieronder afgebeeld) en teken de boorgaten van de
console af op de muur.
4. Voer de boringen uit met een boor van 8 mm, plaats de pluggen in de wand.
5. Schroef de buitenste 2 schroeven vast tot op 2,5 mm van de muur (zie afbeelding
onderaan).
6. Haak het frame nu over de 2 schroeven en controleer of het frame goed tegen de muur
hangt. Indien het frame niet goed tegen de muur hangt zullen de 2 schroeven dieper
vastgeschroefd moeten worden in de muur.
7. Schroef onderaan het frame de onderste schroef goed vast.
8. Schroef de consoles stevig vast.
9. Monteer eventueel (optioneel) de inlegtablet in het frame
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4.2.11. MONTAGE MUURTABLETTEN
Vooraleer u start met de ophanging van uw muurtablet, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of
gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de
dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD
Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.
Opgelet! Zet nooit frames rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het
verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste montagehoogte van de muurtablet af op de muur, met behulp van een
waterpas.
2. Teken de boorgaten af op de muur zoals hieronder afgebeeld staat.
Voer de boringen uit met een boor van 8 mm, plaats de pluggen in de wand.
3. Schroef de ophangingen stevig vast.
4. Schuif de muurtablet nu over de ophangingen en controleer of de muurtablet waterpas
en goed tegen de muur hangt. Indien de muurtablet niet waterpas hangt tegen de muur
zal u met behulp van de verstelschroeven moeten bijregelen.
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4.2.12. AFWERKING REGELING
Nu het hele meubel opgehangen is, kunt u de deuren en laden opnieuw monteren
hoofdstuk 1).

(zie

4.2.12.1. REGELING SCHARNIEREN
SCHARNIEREN (HETTICH) KASTDEUREN

SCHARNIEREN SPIEGELDEUREN

Om de deur opnieuw vast te maken aan de kast, bevestigt u de scharnier op het
scharnierplaatje aan de hand van het lipje achteraan de scharnier. Als u een ‘klik’ hoort, hangt
de deur opnieuw goed vast. Nu kunt u de deur afstellen door middel van de stelschroeven. De
deur beweegt in de hoogte, diepte of zijdelings. OPGELET: Bij de hoogte regeling moet u eerst
beide schroeven los draaien vooraleer men de scharnier in de hoogte kan regelen.

OPGEPAST: Gelieve bij de definitieve verstelling van de scharnieren ervoor te zorgen
dat de scharnieren niet onder spanning staan, dit om glasbreuk te voorkomen !!!
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4.2.12.2. MONTAGE / REGLING LADES
4.2.12.2.1.

REGELING LADES / ZIJWANDEN METAAL OF GLAS
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4.2.12.2.2.

PUSH TO OPEN SILENT SYSTEEM
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4.2.12.2.3.

SOFT-CLOSE
KOLOMKAST / ONDERKAST


De soft-close systemen zitten ingebouwd in de scharnier zelf.

SPIEGELDEUR

De soft-close demper zit vastgeklikt op de scharnier zodat de deur met een zuchtje
dichtgaat. U kan die gemakkelijk losmaken en bevestigen. Indien de deur toch dicht slaat,
kan u de demper bijregelen aan de hand van de stelschroef achteraan.
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5. ONDERHOUDSADVIEZEN
5.1. ONDERHOUDSADVIES VOOR KUNSTMARMEREN TABLET






Vermijd het gebruik van warm water boven 60°C, zodat er geen haarscheuren ontstaan.
Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat een
schuurmiddel bevat mag niet gebruikt worden.
Regelmatig polijsten met b.v. auto polijst pasta.
Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel,
bleekmiddel, resten van make-up, nagellak of desolvant.

5.2. ONDERHOUDSADVIES VOOR KERAMISCHE TABLET






Vermijd het gebruik van warm water boven 60°C, zodat de glazuurlaag niet aangetast wordt
of barsten gaat vertonen.
Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel zonder schuurmiddel.
Kalkafzettingen kunnen verwijderd worden met een reinigingsmiddel op basis van azijn.
Zwarte krassen kunnen eventueel verwijderd worden met een goede sanitair gum.

5.3. ONDERHOUDSADVIES VOOR SOLID SURFACE EN TOP SOLID








Verwijder vuil en vlekken onmiddellijk.
Vermijd het gebruik van warm water boven 60°C, zodat er geen haarscheuren ontstaan.
Reinig het oppervlak met water en zeep of een vergelijkbaar reinigingsmiddel zodat de meeste
vlekken en vuil worden verwijderd.
In het bijzonder raden wij aan een schurend reinigingsmiddel in gel vorm (vb: CIF) te gebruiken
in combinatie met een schuurspons van ‘Scotch Brite’. Zorg ervoor dat het behandelde gebied
goed wordt gespoeld, zodat de originele matte afwerking van TOP SOLID of SOLID
SURFACE wordt behouden.
Om glansverschillen te vermijden, wordt in geval van schuren best het volledig oppervlak
behandeld.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals zuren, chloor,…

5.4. ONDERHOUDSADVIES VOOR BETON





Wekelijks onderhoud: neutraal schoonmaakmiddel met weinig zuren (ph neutraal)
Bv. Zeep op basis van sojaolie of lijnolie zoals Groene zeep.
Vermijd abrasieve schuurmiddelen of zuren zoals antikalk, (schoonmaak)azijn, chloor,
bleekmiddel, cementsluierverwijderaar en citroensap of sinaasappelsap.
Aanbevolen om de beton enkele keren per jaar met een was voor natuursteen te behandelen
om beter bestand te zijn tegen schadelijke stoffen.
Wanneer er zure of bijtende stoffen in aanraking zijn gekomen met de beton is afspoelen met
water de beste optie.
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5.5. ONDERHOUDSADVIES VOOR MARMER




Wekelijks onderhoud: universele onderhoudsproduct van natuursteen (Lithofin MN Wash &
Clean). Dit product legt geen lagen en ruikt fris en aangenaam.
Vermijd zuurhoudende of abrasieve reinigers.
Bescherm de marmer met een impregneermiddel met sterk vlek werende eigenschap.

5.6. ONDERHOUDSADVIES VOOR HET MEUBEL






Verwijder vuil en vlekken onmiddellijk.
Zorg voor een goede ventilatie en droog na gebruik de natte meubelonderdelen af, zodat het
meubel nooit vochtig blijft staan.
Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel.
Gebruik nooit een schuur- of agressief reinigingsmiddel.

5.7. ONDERHOUDSADVIES VOOR DE SPIEGELS





Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel.
Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak of schurende middelen.
Droog na gebruik de condens van de spiegel.

5.8. ONDERHOUDSADVIES VOOR VERLICHTINGSARMATUREN




Zorg dat de behuizing goed afgekoeld is vooraleer deze met een droge, zachte doek op te
poetsen.
Droog indien nodig de condens van het verlichtingsarmatuur met een droge doek.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals zuren, chloor,…

5.9. ONDERHOUDSADVIES VOOR HOOGGLANSLAK OF ACRYLAAT





Verwijder vuil en vlekken onmiddellijk.
Stel het product nooit bloot aan ammoniak, zuren of schurende middelen.
Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel.
Gebruik een kleurloze (auto)’polish’ voor het onderhoud en bescherming van de toplaag. Wij
raden het product “ULTRA GLOSS SUPERPOLISH” hiervoor aan.
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