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Benodigd gereedschap.

De afbeeldingen 
kunnen licht afwijken 
van uw product, 
afhankelijk van de 
uitvoering. Controleer
van tevoren of het 
product compleet en 
vrij van 
beschadigingen is. 
Mocht u een gebrek
constateren, neem 
dan z.s.m. contact op 
met de leverancier.
LET OP: 
Ophangmateriaal voor 
de wastafel (Passo) is 
niet bijgeleverd!
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Pinto 100 cm: 500 mm
Pinto 120 cm: 594 mm
Pinto 150 cm: 636 mm
Passo 100 cm: 520 mm
Passo 120 cm: 590 mm
Passo 150 cm: 636 mm



Haal voordat u de kast ophangt de lades eruit. (zie pag. 7)
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Pinto 600 mm:  X= 555 mm
Pinto / Passo 750 mm: X= 705 mm
Pinto / Passo 1000 mm: X= 955 mm
Pinto / Passo 1200 mm: X= 1155 mm
    Z= 565 mm
Pinto / Passo 1500 mm: X= 1455 mm
    Z= 715 mmX

Let op dat u niet in de leidingen boort!

Ø 8 mm
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Passo en Pinto1 
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1 2Gebruik de beugels om de onderkast waterpas 
aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) 
klemt de kast tegen de muur aan.

Passo en Pinto

4

Plaats de wasbak en markeer de ophangpunten.
(2 voor 75 / 100 cm, 4 voor 120 / 150 cm)

Passo
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Plaats de wasbak terug en bevestig met wastafelbouten (niet meegeleverd!) 
de wasbak aan de muur. Draai eventueel nog de beugels op de onderkast aan 
(zie stap 3). Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak op het meubel plaatst.

Passo

Haal de wastafel van 
de onderkast en boor 
de gaten op de 
afgetekende plekken.
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Plaats de lades terug (geldt alleen voor de Passo) en kit de wasbak langs de muur.

Passo en Pinto7

6

Kit de wasbak vast op beide zijplaten en 
plaats de wasbak op de onderkast.
Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak 
op het meubel plaatst.

Pinto6b
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Lade verwijderen: trek de lade uit en
omhoog in één vloeiende beweging. 

Lade monteren: Trek de geleiders geheel uit,
plaats de lade en druk de lade dicht. Deze
vergrendelt dan automatisch.

Onderhoud: Lade verwijderen en monteren
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A
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Klik eerst het kapje met Bruynzeel 
logo los van de lade.
LET OP: Bij stellen in horizontale 
richting (B) altijd links en rechts in 
gelijke mate verstellen.

Onderhoud: Lade stellen

7

Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar
reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel
bevat, mag niet gebruikt worden!

Polijsten met fijn polijstmiddel en daarna was
aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men
dit regelmatig doet gaat dit product jarenlang
mee. Stel het product niet bloot aan zuren,
ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of
bleekmiddel.

Maak het badmeubel droog na gebruik.

Van toepassing op hoogglans onderkast:
Bij lichte krassen kan het meubel gepolijst worden.

Algemeen onderhoud onderkast

Algemeen onderhoud Pinto wastafel

A

A

U kunt het middenschot (bij 4 laden) stellen 
door de moer aan de achterzijde uit te draaien.

Onderhoud: Middenschot stellen
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Bruynzeel Home Products bv
Veersedijk 151
3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Postbus 70
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

t: +31 78 68 31 200
f: +31 78 68 19 317

www.bruynzeelsanitair.nl / info@bruynzeelsanitair.nl


