
 

 

Montagehandleiding wastafel 

Meegeleverde materialen:  - ophangbeugels 

- Sifon montage set, bestaande uit messing ring, rubberen ring en 

een schroef. 

- Solid surface afdekplaatje of goot, in geval van model Ameland 

            

 

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

vloer. Zet met een potlood een streep op de muur, 12mm onder de bovenkant van het wastafelblad. 

Gebruik hierbij een waterpas. Monteer nu de bijgeleverde ophangbeugels. Zoals op de bijgevoegde 

afbeelding te zien is.   

     

Met de bovenkant van de beugel op de potloodstreep. Gebruik hiervoor houtdraai bouten M8 en 

geschikte pluggen voor de betreffende wand. Monteer de beugels aan de binnenkant van de wastafel, 

zoals op bijgevoegde afbeelding te zien is. Zodat de wastafel op de beugels geplaatst kan worden. 

 



Indien er meer dan twee beugels meegeleverd worden, dat is het geval bij grotere afmetingen, dan 

moeten de overige beugels verdeeld worden over de wastafel. Let daarbij op leidingwerk in de wand, 

zodat u nergens in boort.  

Plaats nu de wastafel op de beugels. Stel de wastafel waterpas met vulplaatjes tussen de beugels en 

de wastafel. Als de wastafel waterpas hangt, breng op een aantal plaatsen een kleine hoeveelheid 

montagekit aan tussen de beugels en de wastafel. Zodat de wastafel op z’n plek blijft. 

 

 

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. Controleer na het aansluiten of 

het sifon geen lekkages vertoont 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 wastafel.  

 

 

  


