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Badkamermeubel 
Garantie- en montagevoorschriften 

 
Al onze meubels onderworpen aan een zeer strenge kwaliteitscontrole. Ondanks deze strenge controle kan het door diverse 
redenen toch gebeuren, dat het geleverde meubel niet geheel aan de kwaliteitseisen voldoet. Voor deze uitzonderlijke 
gevallen geven wij een garantie van 2 jaar op het complete meubel. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, 
verwachten wij van de monteur en u als eigenaar / gebruiker, dat tijdens de montage en in het dagelijks gebruik aan 
onderstaande punten is voldaan. Wanneer u na het lezen nog vragen  heeft, kunt u zich wenden tot uw verkoopadviseur. Nog 
een kleine waarschuwing!  
 

Algemeen: 
• Controleer direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct bij uw verkoopadviseur. 
• Gemonteerd = geaccepteerd. 
• Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. 
• Zorg ervoor dat de ruimte, waarin het meubel staat voldoende wordt geventileerd. 
• Controleer of de wand geschikt is voor montage en de bevestigingsmiddelen bestand zijn tegen de optredende kracht. De 

bijgevoegde bevestigingsmaterialen zijn uitsluitend geschikt voor massieve wanden. 
• Plaats het meubel nooit direct naast bad/douche zonder deugdelijke afscheiding, het meubel moet spatwatervrij hangen. 
• Het wastafelblad dient volledig op de onderkast gekit (zuurvrije kit) te liggen. Dit om aantasting of doorscheuren van de 

laklaag of afwerkband van het ondermeubel te voorkomen. 
• Het meubel dient degelijk afgekit te worden met een zuurvrije kit. 
• Laat nooit natte of vochtige kleding of badgoed op het meubel liggen. 
• Vermijd scherpe en krassende toepassingen (voorwerpen, agressief schoonmaakmiddel, schuursponsjes, staalwol, etc.) 
• Na reiniging altijd het meubel droog wrijven en laat nooit vochtige spullen achter op of in het meubel. 
• Reinig de spiegel nooit met kalkreinigende, zure of alkalische schoonmaakmiddelen om aantasten van de randen te 

voorkomen. Vermijd ook middelen met veel ammoniak. 
• Maak na een schoonmaakbeurt de randen van de spiegel perfect droog om te voorkomen dat restanten van 

schoonmaakmiddelen achterblijven en mogelijke schade veroorzaken. 
• Cosmeticaspetters e.d. en vlekken op een spiegel direct verwijderen met lauw warm water. 
• Maak de spiegel na gebruik van de badkamer droog. 
• Doorbranden van verlichting valt niet onder de garantie. 
• Indien door ons losse onderdelen onder garantie zijn geleverd, worden alle gevolgkosten zoals montage-, loodgieters-, 

en tegelwerk niet door ons vergoed. 
• Schade als gevolg van verkeerde montage (bv. aansluitingen leidingen) vallen niet onder garantie. 
• Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving klacht, een aankoopbewijs en duidelijke foto’s. 
 
Mocht er bij de controle na ontvangst iets niet in orde zijn verzoeken wij u direct, binnen 24 uur, contact op te nemen met het 
verkooppunt, waar u het meubel heeft gekocht. Loodgieterwerk, montage en tegelwerk vallen niet onder de garantie van het 
badmeubel en kosten hiervoor kunnen derhalve niet verhaald worden. Elektrische aansluitingen mogen alleen door een 
erkende installateur aangesloten worden. Verlichtingsonderdelen, als lampen en trafo’s, vallen niet onder de garantie. Kleur 
en teintafwijkingen geven geen recht op reclamatie. 
 
De garantieperiode van 2 jaar gaat in op de dag van levering van het meubel. Deze kan vervallen om de volgende redenen: 
• Als het meubel niet conform deze voorschriften wordt gemonteerd en onderhouden 
• Meubel is geplaatst in een ruimte, waarin onvoldoende kan worden geventileerd. 
• Lekkages van bijvoorbeeld afvoer of kraanaansluiting. 
• Verkeerde montage of afstelling van deuren etc. 
• Geen of onvoldoende medewerking verlenen om de servicemelding goed in behandeling te kunnen nemen. 
• Continu spatwater van douche of bad. 
• Eind van de garantieperiode is bereikt ( na 2 jaar ). 
• Reclames op een gemonteerd meubel of onderdelen worden niet behandeld. “Gemonteerd  = Geaccepteerd” 
 
Onderhoudsvoorschriften: 
• Let op geen chemicaliën, agressieve vlekkenmiddelen of schuurmiddel gebruiken. 
• Voor het reinigen van het meubel: een vochtige doek met een beetje fijnwasmiddel. 
• Let daarbij op dat er geen druppels achterblijven op het blad. 
• De spiegel met een vochtige doek of een zeem afnemen. 
• Eenvoudige reiniging van de waskom/wastafel met normale schuurloze reinigingsmiddelen. 
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Montage onderkasten:  
De hoogte van de onderkast wordt bepaald door de gezamenlijke hoogte van de onderkast en de wastafel. Standaard wordt 
een hoogte van 90 cm. gerekend van de afgewerkte vloer tot bovenkant wastafel. Voor montage van een meubel allereerst de 
deur(en) en/of lade(s) van de corpus verwijderen om beschadigingen te voorkomen. Pas nadat het volledige meubel is 
opgehangen de deur(en) en/of lade(s) opnieuw bevestigen en afstellen. Stappenplan: 

1. Controleer de juiste aan- en afvoermaten en bepaal de hoogte van de onderkast, wastafel en spiegel. 
2. Monteer eerst de spiegel. Dit om steengruis op de nog natte siliconenkit van de wastafel te vermijden en het is 

bovendien handiger werken als de onderkast met wastafel nog niet is gemonteerd. 
3. Onderkast monteren en ophangen aan de stelblokjes. Stel de onderkast af d.m.v. een waterpas. 
4. De wastafel op de onderkast leggen en aansluiten op de aan- en afvoerleidingen. 
5. Koppel de sifon los (de flexibele aansluitslangen voor de waterleiding hebben voldoende speling) en kit tussen de 

wastafel en de onderkast, de aansluitingen van de wastafel en onderkast aan de muur en de achterkant van de 
wastafel met zuurvrije siliconenkit en sluit de sifon weer aan. 

6. Bevestig het meubel deugdelijk aan de muur. De bijgevoegde bevestigingsmateriaal zijn uitsluitend geschikt voor 
massieve wanden. 

 

Montage wastafel: 
Werktuigen die het oppervlak kunnen beschadigen, NIET op de wastafel leggen. Het beste is eventuele vlekken onmiddellijk 
te verwijderen. Alvorens u de wastafel monteert, raden wij u aan eerst de kraan(en) en overloopset(s) te plaatsen. Dit 
vereenvoudigd later het aansluiten hiervan. Bereid u de water- en afvoerleidingen zo goed mogelijk voor! Voordat de 
wastafel geplaatst wordt, dienen twee dikke kitrepen (zuurvrij siliconenkit), van tenminste 1 cm. doorsnede, te worden 
aangebracht op de bovenkant van de twee buitenste meubelzijde. Na het plaatsen van de wastafel deze stevig tegen de muur 
aandrukken. Zorg dat de montage voorschriften voor de onderkast goed gevolgd zijn, zodat deze loodrecht gemonteerd is. Op 
die manier liggen de wastafel en de onderkast evenwijdig. Gebruik geen reinigingsmiddel met schuurmiddelen. Het 
wastafelblad niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 65 graden Celsius. Door aanhoudend gebruik van dit warm water, 
bestaat het risico dat het oppervlak gaat barsten. U kan eventueel een regelventiel of iets gelijkwaardigs inbouwen. 
Mineraalmarmer wastafels: 
Deze wastafels bestaan bestaat hoofdzakelijk uit fijngemalen mineralen en bindmiddelen en is geklasseerd als steenproduckt. 
Luchtbellen en afdrukken aan de onderzijde van de wastafel zijn een gevolg van het gietproces en hebben geen invloed op de 
kwaliteit. Deze wastafels kunt u behandelen met autopolish. Hierdoor verdwijnen krassen en wordt de waterafstotende 
werking verstrekt. Dit materiaal verdraagt geen agressieve middelen zoals zuren, ammoniak, haarkleurmiddel en 
bleekmiddel. Bij deze wastafels is de overloopset bijgevoegd, de afloopplug en sifon worden niet mee geleverd. 
Keramische wastafels: 
Keramische wastafels zijn gemaakt van een mengsel van hoogwaardig klei, zand en andere natuurlijke substanties. Het 
mengsel wordt gemalen, in de gewenste vorm gegoten, gedeeltelijk gedroogd en vervolgens gebakken met een temperatuur 
van 1100 graden. Tijdens het bakproces krimpt de wastafel ongeveer 10% tot de gewenste vorm. Hierdoor zijn keramische 
wastafels onderhevig aan maatafwijkingen en oneffenheden. Reclames betreffende maatafwijkingen en oneffenheden kunnen 
daarom niet in behandeling worden genomen. Bij keramische wastafels is de overloop geïntegreerd. Een afloopplug en sifon 
worden niet standaard mee geleverd. 
 

Spiegels 
Na gebruik van uw badkamer, blijft er altijd vocht achter op uw spiegel. De spiegel behoort elke keer afgedroogd te worden. 
Dit om te voorkomen dat de spiegel verweerd, doordat vocht achter de spiegel trekt. Het eventueel verweren is dus altijd een 
direct gevolg van het niet op de juiste wijze onderhouden van de spiegel.  

• Montage van de spiegel 60 cm. van de buitenkant van het bad of de douche.  
• Niet geschikt voor in sauna of in extreem vochtige ruimtes. 
• Badkamer goed ventileren. 
• Reinig spiegels met een schone zachte doek met behulp van lauw water, niet met agressieve schoonmaakproducten 

die zuren, ammoniak, kalkreinigende of schurende middelen bevatten. 
• Na reiniging spiegel direct droog maken. 
• De garantie is niet van toepassing op de bovengenoemde aantasting en op de spiegels geplaatst in ruimte met een 

constante te hoge luchtvochtigheid. 
 
Verlichting: 
Verlichting kunt u vast schroeven op het aluminium frame van de spiegel of op een spiegelkast. Sommige voetjes van 
spiegellampen zijn standaard alleen geschikt voor spiegelframes (L-voetje). Voor het plaatsen van deze spiegellampen op een 
spiegelkast, kunt u gebruik maken van een montageblokje/set. Bij plaatsing van twee spiegellampen kunt u gebruik maken 
van een y-splitter. Hierdoor wordt de bedrading samengebracht en kunt u deze in geval van een spiegel aansluiten op de 
schakeling van de hoofdverlichting de badkamer (niet op de constante stroom) of op de schakelaar/stopcontact van de 
spiegelkast. 
 

Opgelet! 
 

Alle producten worden voor de levering zorgvuldig gecontroleerd. Is er ondanks toch een defect zal dit onmiddellijk, samen 
met een beschrijving van de schade, aan het verkooppunt doorgegeven moeten worden. Controleer daarom zorgvuldig 
voor de montage. Gemonteerd = geaccepteerd! Transportschade direct melden bij de leverancier. Garantie vervalt, als de 
schade een gevolg is van het niet opvolgen van deze garantie- en montagevoorschriften. 

Pagina 2 van 2 


	Badkamermeubel
	Spiegels

	Pagina 1 van 2
	Pagina 2 van 2
	Pagina 2 van 2

