
 

 

Montagehandleiding meubel met ruimte tussen meubel en wastafel 

 

 

Meegeleverde materialen: - Aluminium profiel 

 

Monteer als eerste de wastafel conform de montagehandleiding inclusief sifon. 

 

Bepaal de hoogte van het meubel en houd daarbij rekening met de ruimte voor mogelijke demontage 

van het sifon, ivm reinigen.  

Haal de hoogte van het meubel hier af, zodat u op de hoogte voor de plaatsing van het profiel komt. 

Het meubel wordt met de onderzijde op het profiel geplaatst. 

Boor een aantal gaten in het profiel, circa drie per meter. Monteer het aluminium profiel, op de, door u, 

berekende hoogte tegen de wand, zoals op de afbeelding. Gebruik hierbij een waterpas om ervoor te 

zorgen dat het goed recht hangt.  

 

 

 

 

 

 

Gebruik voor het monteren 5x50 schroeven en de geschikte pluggen voor de betreffende wand. Het is 

belangrijk dat het midden van het profiel, in het midden van het meubel komt. Anders ziet u het profiel 

zitten na montage van het meubel. 



Nu verwijdert u de lades/ deuren uit het meubel, zie beschrijving Blum. Boor nu in de bovenste 

multiplex achterwand, circa 50mm van de zijkanten, een gat van 8mm. Indien het meubel breder is 

dan 800mm, kunt u het beste meerdere gaten boren. Daarbij kunt u uitgaan van twee gaten per meter.  

 

Wij boren de gaten niet voor omdat wij niet weten waar de leidingen lopen in de wanden van uw 

badkamer. 

Plaats het meubel op het profiel en teken de boorgaten af. Haal het meubel van het profiel en boor de 

gaten in de wand. Stop de juiste pluggen in de muur en nu plaatst u het meubel weer terug op het 

profiel. Schroef het meubel vast met houtdraai-bouten m8 en een ring, zie afbeelding. 

    

 

Plaats nu de lades/ deuren weer terug in het meubel. Voor het nastellen van de lades verwijzen wij u 

naar het meegestuurde installatiebestand van Blum.  

Als alles netjes gemonteerd is dan kit u de wastafel af waar deze de wand/ wanden raakt. 

Wij wensen veel plezier van uw Tiz design producten. 

 

 

 

 


