
STAPPENPLAN

Bepaal aan de hand van de technische plannen de plaatsing van de boorgaten voor de ophangsystemen.

Schroef de kasthaken los (met behulp van de onderste schroef) en verwijder de laden. Schuif de kasthaken over de haken in de muur.

Draai de kasthaken terug vast tot het meubel perfect aansluit aan de muur. (onderste schroef)
Controleer dat het meubel waterpas hangt, regel bij indien nodig (met behulp van de bovenste schroef) 
en duid aan waar de boring voor de console dienen te komen. Draai de kasthaken terug uit, verwijder het 
meubel, boor de gaten voor de console en plaats op dezelfde manier als hierboven beschreven de kast 
terug over de haken. 
Draai de kasthaken terug aan. Vijs de console vast in de muur.

Plaats beide laden terug in het meubel.

Breng siliconen aan op de bovenste rand van beide zijwanden en plaats de wastafel. Zorg er steeds voor 
dat de wastafel aan beide zijden gelijk ligt en mooi aan de muur aansluit. Dicht de aansluiting van het meu-
bel met de muur af met siliconen. (Maak hier gebruik van niet-zuurhoudende siliconenkit)

ONDERKAST

OPHANGEN

AFWERKEN

BOREN

Boor de gaten op de aangeduide plaats met een boor van 8mm en klop met een hamer de bijgeleverde pluggen in de muur.  Schroef de ophanghaak in de plug.
Zorg ervoor dat de haak naar boven gericht staat en voorzie voldoende speling.

78.8cm vanaf de afgewerkte vloer Duid met behulp van een waterpas de juiste breedte aan op de muur.
Boringen voor ophangsysteem = -32cm aan weerszijde
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Bepaal aan de hand van de technische plannen de plaatsing van de boorgaten voor de ophangsystemen.

SPIEGELKAST
BOREN1

STAPPENPLAN

Plaats de waterpas verticaal in het verlengde van de wastafel en trek een hulplijn. Meet met behulp van de hulplijn 194cm vanaf de vloer. 
Herhaal dit aan de andere zijde van het meubel. Duid vervolgens de breedte van het meubel aan op de muur. Teken aan beide zijden 32mm af voor de boringen 
van het ophangsysteem.

Bereid het meubel voor. Verwijder de deuren en schuif de afdekkapjes van de ophangsystemen. Draai de kasthaken los met behulp van de onderste schroef.

Boor de gaten op de aangeduide plaats met een boor van 8mm en klop met een hamer de bijgeleverde pluggen in de muur.  Schroef de ophanghaak in de plug.
Zorg ervoor dat de haak naar boven gericht staat en voorzie voldoende speling.

OPHANGEN2

Hang de spiegelkast over de haken in de muur. Draai de kasthaken terug vast tot het meubel perfect aansluit aan de muur. 
Controleer dat het meubel waterpas hangt, regel bij indien nodig met behulp van de bovenste schroef.

KEMA-KEUR BOX
Enkel voor personen die gemachtigd zijn om elektrische verbindingen te maken.
Bereid eerst de elektrische bedrading van de box voor. Sluit de KEMA-KEUR box aan op het elektriciteitsnet.
Hou steeds alle veiligheidsnormen in acht bij het aansluiten van elektrische installaties!

Plaats de afdekkapjes terug over het ophangsysteem. Hang de deuren terug aan het meubel.

Verwijder het papier van de dubbelzijdige kleerband en kleef het 
greepje op de achterzijde van de spiegeldeur.

AFWERKEN3

32mm

32mm

LEDVERLICHTING (installeer de ledverlichting in dezelfde stap als de KEMA-KEUR box)
Enkel voor personen die gemachtigd zijn om elektrische verbindingen te maken.
Bereid eerst de elektrische bedrading van de verlichting voor. Sluit de verlichting aan op het elektriciteitsnet. Zorg dat de verlichting zich bovenaan het meubel 
situeert wanneer de kast opgehangen wordt. Hang de kast over de kasthaken aan de muur en draai de kasthaken in tot de kast volledig aansluit aan de muur.
Monteer de verlichting bovenop de spiegelkast met behulp van de bijgeleverde vijzen. 
Monteert u 1 spot, plaats deze dan steeds in het midden van de spiegelkast, monteert u 2 spots centreer deze dan boven de waskommen.

Hou steeds alle veiligheidsnormen in acht bij het aansluiten van elektrische installaties!

OPTIONEEL

194cm



Bepaal aan de hand van de technische plannen de plaatsing van de boorgaten voor de ophangsystemen.

SPIEGELPANEEL
BOREN1

Plaats de waterpas verticaal in het verlengde van de wastafel en trek een hulplijn. Meet met behulp van de hulplijn 195cm vanaf de vloer. 
Herhaal dit aan de andere zijde van het meubel. Duid vervolgens de breedte van het meubel aan op de muur. Teken aan beide zijden 40mm af voor de boringen 
van het ophangsysteem.

Schuif het spiegelpaneel over de haken in de muur. Controleer dat het spiegelpaneel waterpas hangt, regel bij indien nodig. Voor de hoogteregeling: neem het 
spiegelpaneel terug van de muur en draai de vijs aan in het ophangsysteem. Hang het spiegelpaneel terug aan de muur en controleer opnieuw dat het waterpas 
hangt. Indien nodig herhaal de handeling tot het spiegelpaneel volledig waterpas hangt.

Boor de gaten op de aangeduide plaats met een boor van 8mm en klop met een hamer de bijgeleverde pluggen in de muur.  Schroef de ophanghaak in de plug.
Zorg ervoor dat de haak naar boven gericht staat en voorzie voldoende speling.

OPHANGEN

OPTIONEEL

2

STAPPENPLAN

40mm

195cm

40mm

LEDVERLICHTING
Enkel voor personen die gemachtigd zijn om elektrische verbindingen te maken.
Bereid eerst de elektrische bedrading van de verlichting voor. Sluit de verlichting aan op het elektriciteitsnet. Zorg dat de verlichting zich bovenaan het spiegelpa-
neel situeert wanneer het spiegelpaneel opgehangen wordt. Hang het spiegelpaneel over de haken aan de muur. Monteer de verlichting bovenop het spiegelpa-
neel met behulp van de bijgeleverde vijzen. 
Monteert u 1 spot, plaats deze dan steeds in het midden van het spiegelpaneel, monteert u 2 spots centreer deze dan boven de waskommen.

Hou steeds alle veiligheidsnormen in acht bij het aansluiten van elektrische installaties!



Bepaal aan de hand van de technische plannen de plaatsing van de boorgaten voor de ophangsystemen.

Verwijder de deur van de kast en draai de kasthaken los door middel van de bovenste schroef binnenin de kast. Hang de kast over de ophangplaatjes.

Draai de kasthaken terug vast tot het meubel perfect aansluit aan de muur. (bovenste schroef)
Controleer dat het meubel waterpas hangt, regel bij indien nodig met behulp van de onderste schroef.

Plaats de deur terug op de kast.

Draairichting van de deur veranderen? 
Verander de scharnieren van kastzijwand. Schroef de kruisplaatjes 
los, en bevestig ze op de andere zijwand van de kast. 
Klik vervolgens de scharnieren terug op de plaatjes.

Plaats de bijgeleverde afdekkapjes.

KOLOMKAST

OPHANGEN

AFWERKEN

BOREN

Boor de gaten op de aangeduide plaats met een boor van 8mm en klop met een hamer de bijgeleverde pluggen in de muur.  Breek het bijgeleverde ophangplaatje 
in het midden door. Schroef de beide delen van het ophangplaatje in de muur. (het linkse deel - links en het rechtse deel - rechts)

Hang de kolomkast op dezelfde hoogte als de spiegelkast. Teken met behulp van een waterpas met een lijn de bovenzijde van de kolomkast af. Bepaal vervolgens 
de boring van het ophangsysteem, deze bevindt zicht 50mm lager dan de bovenzijde van de kolomkast, trek een hulplijn op de muur met behulp van de waterpas. 
Duid de breedte van de kolomkast aan op de hulplijn. Teken aan beide zijden 2x 27mm af voor de boringen van het ophangsysteem.
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