
Handleiding
spiegelkasten



2 pers.

*Alleen bij spiegelkasten met 3 deuren

SPK 150 cm X = 465 mm
SPK 160 cm X = 500 mm

LET OP:
Heeft u alleen een losse spiegelkast gekocht, 
bepaal dan zelf de door u gewenste montage 
hoogte H. Wij adviseren hiervoor 1950 mm te 
nemen.

Indien uw spiegelkast onderdeel is van een 
complete badmeubelset, haal dan hoogte 
H uit de handleiding van de betreffende 
onderkast.

B
B - 110 mm

H
 - 

80
 m

m

H

16
50

 m
m

1

P1, P2

  Ø8 mm

 Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van het echte product, afhankelijk van de uitvoering.

Legplank         Breed    Smal

1 deur        2x 0x
2 deuren      2x 0x
3 deuren 2x 2x

Lamp

1 deur        1x
2 deuren      1x
3 deuren 2x

SPK666
1 deur   2x
2 deuren   2x
3 deuren   3x

SPK654
1 deur   2x
2 deuren   2x
3 deuren   4x

SPK531
1 deur   6x
2 deuren   6x
3 deuren   9x

SPK602
1 deur   8x
2 deuren     8x
3 deuren   16x

SPK501
1 deur   16x
2 deuren    16x
3 deuren   32x

SPK657
1 deur   6x
2 deuren   6x
3 deuren   9x

X*

SPK667
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Schakel de stroom uit voordat u de spiegelverlichting 
aansluit op het elektriciteitsnet.
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SPK654
(2x / 4x)

  Ø8 mm

Let op dat u niet in elektriciteitsleidingen boort!

De meegeleverde pluggen zijn uitsluitend te gebruiken 
voor massieve stenen muren.

SPK666 (2x / 3x)
SPK531 (6x / 9x)
SPK657 (6x / 9x)
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Kastdeur stellen

AC

B

Scharnier stellen (alleen 3-deurs spiegelkast).

Montage afdekkapje

SPK602 
8x / 16x

SPK501 
16x / 32x

SPK667



Geachte klant,

Wij danken u voor de aanschaf van een spiegelkast uit onze spiegellijn. 
Middels dit certificaat willen wij u wijzen op de voorwaarden die gelden voor de (2 jaar) 
garantie op het product.

De garantie is gebaseerd op productiefouten. Bewaar het aankoopbewijs van uw spiegelkast altijd 
zorgvuldig. Dit aankoopbewijs is onderdeel van uw garantie. Zonder het aankoopbewijs vervalt uw 
garantie.

Let op: monteren is accepteren. Controleert u de spiegelkast a.u.b. direct na het in 
ontvangst nemen.  Alleen schademeldingen die op de dag van levering worden gemeld 
nemen wij in behandeling.

Uw garantie vervalt wanneer:

- De spiegelkast onprofessioneel is geplaatst
- De spiegelkast wordt gebruikt in een omgeving waarin het continue wordt blootgesteld   
 aan stoom
- De spiegelkast is gereinigd met een agressieve vloeistof of een ongeschikt schoonmaak   
 hulpmiddel
- De spiegelkast in aanraking is gekomen met agressieve zuren (denk aan nagellak, 
 haarverf etc.)
- U zelf aanpassingen heeft gedaan aan de spiegelkast
- De spiegelkast voor langere tijd in direct contact heeft gestaan met water
  
Schoonmaak advies:
- Gebruik een glasreiniger om de spiegelkast te reinigen. 

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe spiegelkast!

Garantie certificaat 
Spiegelkasten


