
 

 

Montagehandleiding meubel met wastafel op het meubel geplaatst. 

Meegeleverde materialen: - Aluminium profiel 

    -Sifon 

 

Bepaal de hoogte van de bovenkant van de wastafel. Wij adviseren 950mm boven de afgewerkte 

vloer. Bereken nu de hoogte, waar de onderkant van het meubel moet komen. Hoogte bovenkant 

wastafel, minus hoogte wastafel, minus de ruimte tussen het meubel en de wastafel/ 3 mm, minus 

hoogte meubel. 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. 

 

 

   

 

 

Monteer nu de wastafel boven het meubel. De wastafel moet 3mm zwevend boven het meubel 

gemonteerd worden, dat betekent dat u hier rekening mee houdt bij het monteren van de 

ophangbeugels. Zorg ervoor dat de beugels iets lager hangen, dit is eenvoudig op te lossen dmv 

vulplaatjes. Hangen de beugels te hoog, dan is dit niet eenvoudig op te lossen. 

Voor installatie van de wastafel, zie de montagehandleiding wastafel.  

Bij een wastafel van 12mm dik, plaatst u de wastafel op de rubberen afstandhouders, die u op het 

meubel plaatst.  

Bij een wastafel met een bladdikte van minder dan 70mm, plaatst u de meegeleverde blokjes achter 

de ophangbeugels, zie afbeelding. 

 

Let op, kit de wastafel nog niet af. 

 

Wanneer u de wastafel op hoogte gesteld heeft, plaatst u de lades/ deuren in het meubel. Voor het 

nastellen van de lades verwijzen wij u naar het meegestuurde installatiebestand van Blum. Zorg er 

voor dat de wastafel ongeveer 1mm over de lade-/ deurfronten steekt. Vervolgens verwijdert u de 

lades en deuren uit het meubel en nu is het tijd om het sifon te installeren. 

Monteer nu de sifonaansluiting aan de afvoer van de wastafel, zie bijgevoegde afbeelding. 

 

 



  

 

 

 

 

 Leg de rubberen ring met de bolle zijde in de messing ring. En houd het geheel tegen de onderkant 

van de afvoer. Schroef de ringen vanaf de bovenzijde vast met de meegeleverde schroef, door het 

middelste gat. Let op! Draai de schroef niet te stevig aan. Op beschadiging aan de afvoerring of 

wastafel door te strak vastdraaien geven wij geen garantie. Aangezien dit schade is die voortvloeit uit 

eigen schuld. 

Monteer nu de sifon aan de wastafel en sluit deze aan op de afvoer. Houdt u er rekening mee om het 

sifon zo dicht mogelijk bij de afvoer in de wand te plaatsen. Anders sluiten de lades niet goed. 

Controleer na het aansluiten of het sifon geen lekkages vertoont. Dan kunt u de lades/ deuren weer in 

het meubel plaatsen. 

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

 


