
 
 
 
 

Montagehandleiding eiken meubelen. 
 

Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product. Wij hebben maximale zorg besteed aan de 
selectie van de materialen voor en aan de productie van uw meubel. Controleer het meubel bij 
ontvangst geheel op eventuele schades/gebreken, zodat u weet dat het meubel aan de overeenkomst 
voldoet. 
Indien dit niet het geval is dient u uw detaillist daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval 
binnen 48 uur na de aflevering, schriftelijk en voorzien van een foto in kennis te stellen. 

 
Noesten, lichter gekleurde strepen en natuurlijke oneffenheden behoren tot de natuurlijke 
eigenschappen van echt hout. Ook krimpscheuren en/of uitzetten hoort bij het “werken” van echt 
hout. Deze natuurlijke eigenschappen zijn geen reden tot reclamatie 
Zodra het meubel gemonteerd is, vervalt het recht op aanspraak op eventuele mankementen. 

 
                Als het meubel gemonteerd is, is het geaccepteerd.  
 

Voordat het meubel gemonteerd wordt, dient u na te gaan of de wand waterpas en vlak is, en dat de 
wand genoeg draagkracht heeft om het meubel met spoelbak te kunnen dragen.  

 
De standaardmaten die in Europa gehanteerd worden ten opzichte van de afwerkvloer: 

 
Hoogte bovenkant waskom tussen 90 cm en 95 cm. 
Hoogte bovenkant spiegel of spiegelkast ten opzichte van bovenkant waskom: 110 cm  

 
Let wel dat dit adviesmaten zijn en geen verplichte maten! 

 
Onderkast Installatie-instructie 

 
1. Bepaal allereerst de hoogte waarop u de bovenzijde van uw waskom wilt hebben. Van hieruit 

bepaalt u op welke hoogte de ophanging van het meubel moet komen. Hier trekt u met een 
potlood een horizontale streep over de gehele breedte van uw meubel, welke waterpas moet zijn 
(dit i.v.m. met aflopen van het water in de bak) 

2. Vervolgens bepaalt u waar de gaten van de ophanging moeten komen. 
3. Mocht u ietwat scheef hebben geboord in uw tegelwerk/muur, dan heeft u enige verstelbaarheid 

in de ophanging. Dit mag maximaal 5 mm zijn. 
 

Indien alle ophangpunten in de muur gemonteerd zitten door middel van pluggen en u er zeker van 
bent dat deze goed bevestigd zijn, kunt u het meubel voorzichtig ophangen. Doet u dit met 2 
personen!! 
 
4. U kunt nu de waskom op het meubel leggen, nadat u de eventuele klikplug heeft gemonteerd. U 

kunt de waskom vastzetten door middel van een kleine hoeveelheid kit bovenop de corpus van 
het meubel. Let op: Na kitgebruik afwerken met alléén water! Na uitharding, blijft de kom op 
haar plek staan.  
Ter controle kijken of de kom waterpas staat. 



Spiegel Installatie-instructie 
 
5. Bepaal allereerst op welke hoogte u de bovenkant van de spiegel wilt hebben. Zie eventueel het 
advies op pagina 1. Van hieruit bepaalt u op welke hoogte de ophanging van de spiegel moet 
komen en daar trekt u een horizontale streep met potlood, welke waterpas moet zijn. Let op dat dit 
secuur moet gebeuren, omdat er weinig tot geen verstelbaarheid zit in deze ophanging. 
6. Vervolgens meet u de breedte van de spiegel en bepaalt u waar op de horizontale streep de 
ophangingen moeten komen. Het hart van de spiegel moet exact op het hart van uw onderkast 
staan, anders zal uw spiegel niet recht komen te hangen. 
7. Mocht U ietwat scheef hebben geboord in uw tegelwerk/muur, dan heeft u enige verstelbaarheid 
in de ophanging. Let op dat dit maximaal 5 mm is. 
 
(Hoge) kasten Installatie Instructie  
 
8. Wederom bepaalt u eerst de hoogte waarop u de bovenzijde van uw kast wilt hebben. Van hieruit 
bepaalt u op welke hoogte de ophanging van de kast moet komen. Hier trekt u met een potlood een 
horizontale streep over de gehele lengte van uw kast, welke waterpas moet zijn. 
9. Vervolgens bepaalt u waar uw ophanging moet komen, welke ook tegengesteld op uw kast zit 
gemonteerd. 
10. Mocht u ietwat scheef hebben geboord in uw tegelwerk/muur, dan heeft u enige verstelbaarheid 
in de ophanging. Let op dat dit maximaal 5 mm is. 
 
Instructie Ladesysteem 

 
Verwijder de grijze afdekkapjes aan de zijkanten van de lade, achter deze afdekkapjes zitten de 
stelmogelijkheden van de lade.  
 
Instructie Ladesysteem – hoogteverstelling 
Draai met een kruiskopschroevendraaier voorzichtig de dieper gelegen kruiskopschroef om het 
front van de lade omhoog of omlaag te stellen.  
 

 
 
Instructie Ladesysteem – zijwaartse verstelling 
Draai met een kruiskopschroevendraaier voorzichtig de hoger gelegen kruiskopschroef om de lade 
iets naar rechts of naar links te stellen. 

 
 
 
Instructie Ladesysteem – voor-/achterwaartse verstelling bij relingstang 



Indien er een relingstang aanwezig is, kunt u de afdekkap van de relingstang naar achteren schuiven 
en met gebruik van een schroevendraaier het front naar voren of achteren stellen. 
 

 
 
Instructie Ladesysteem – demontage van de lade 
Lade eruit halen: De lade geheel uittrekken en met een lichte druk naar boven duwen. Met twee 
handen is de lade eruit te halen, let op dat u de handen ca. 5 cm vanaf de buitenzijde van het front 
positioneert. 
 

 
Instructie Ladesysteem – montage van de lade 
Terugplaatsen van de lade: De lade voorzichtig op de geleiders plaatsen, en vervolgens naar 
achteren schuiven en vastdrukken tot u 2 klikken hoort. Dan zit de lade weer goed op haar plek. 
 

 
 
Instructie Ladesysteem – met Push to open 
De lade met Push to open kan geopend worden door er tegenaan te drukken en deze beweging moet 
ook worden gemaakt om de lade te sluiten. 
 
De lade met Push to open functie is aan de onderzijde van de lade, voorzien van het Push to open 
systeem. U kunt hier de diepteverstelling wijzigen, als de fronten niet in één lijn staan. Om de 
diepteverstelling te wijzigen trekt u de lade in zijn geheel naar buiten en stelt met de 
schroevendraaier het Push to open element naar voren of achteren. 
 



  
 
Ook kunt u de lade uit de kast halen, voor montage en demontage zie voorgaande instructies. 

 


