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Benodigde gereedschappen
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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

SPK667
5mm

*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.

INBOUW
Het is mogelijk om de spiegelkast in te 
bouwen in een muur. Zie pagina 8 voor de 
benodigde nismaat.
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Legplank         Breed    Smal

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

Lamp

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

1

  Ø8 mm

Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van het echte product, afhankelijk van de uitvoering.
Controleer voor installatie of het product compleet is en vrij van beschadigingen. Neem zsm contact op 
met de leverancier mocht u een gebrek aan het product constateren.

SOL661
4mm
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  Ø8 mm

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

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

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

SPK654
(2x / 4x)

1. Boor gaten van 8mm op de afgetekende punten.
2. Monteer de beugels(SPK666) aan de muur met de pluggen(SPK531) en schroeven(SPK657).

•	 Let op dat u niet in elektriciteitsleidingen boort!
•	 De meegeleverde pluggen zijn uitsluitend te gebruiken voor massieve stenen muren.

Monteer de lamp(en) op de spiegelkast met de boutjes (SPK654) en sluit de stekker(s) aan.
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Fase

Aarde

Nul

Schakel de stroom uit voordat u de spiegelverlichting aansluit op het elektriciteitsnet. Verbind de fase-, aarde- en 
nuldraad zoals aangegeven.

Hang de spiegelkast op de muurbeugels. De aansluitdoos en overtollig electriciteitsdraad kunnen weggestopt worden 
door de opening in de bovenhoek van het achterpaneel.  
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De kast moet nu gesteld en geborgd worden.
 
1. Draai	hiertoe	de	schroefjes	los,	die	het	afdekprofiel	met	het	bovenpaneel	van	de	kast	verbinden.
2. Klap	het	afdekprofiel	naar	beneden.

1. Draai de bovenste bout in het ophangelement linksom (= omlaag) of rechtsom (= omhoog) om de hoogte van 
de ophanghaak te verstellen. Stel links en rechts af totdat de kast waterpas hangt.

2. Draai vervolgens de onderste bout rechtsom om de kast te borgen door deze tegen de muur aan te trekken.
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Klap	het	afdekprofiel	weer	omhoog	(1)	en	draai	de	schroefjes	terug	op	hun	plaats	(2).

1. Plaats plankdragers (SPK602) op de gewenste hoogte en schuif de glazen legplanken in de kast.
2. Draai de plankdragers aan de onderzijde vast met de meegeleverde sleutel SPK667.
3. Dek de resterende gaatjes af met dopjes SPK501.

SPK501

SPK667

SPK602
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10Kastdeur horizontaal stellen

AC

B

M8 x 6

SOL661

Kastdeur verticaal stellen (1)

A. Draai de voorste schroef in het onder- of bovenpaneel een slag los.
B. Verschuif het scharnierelement al naar gelang de gewenste stelrichting.
C. Draai de schroef weer vast.

Draai met de sleutel SOL661 het M8x6 boutje uit het scharnierelement aan 
de onderzijde van de kast. Bewaar deze voor stap 3. 
In het scharnier is nu een tweede bout zichtbaar, maar verwijder deze niet. 
Deze wordt in stap 2 gebruikt voor het afstellen van de spiegel.

SOL661

Kastdeur verticaal stellen (2)

Draai de bout in het scharnierelement rechtsom met sleutel SOL661 om de kastdeur omhoog te bewegen.
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Kastdeur verticaal stellen (3)

M8x6

SOL661

Draai het M8x6 boutje terug in het scharnierelement om de kastdeur te borgen. 

V06_120312_BMN798

Scharnier stellen (alleen 3-deurs spiegelkast)

Montage afdekkapje

Spiegelkast inbouwmaten
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B - 70 mm

max. 110 mm

!

Benodigde nismaat voor het korps 
van de spiegelkast (B x H x D):

SPK 50:                            430 x 580 x max. 110 mm
SPK 60:                             530 x 580 x max. 110 mm
SPK 75:                           680 x 580 x max. 110 mm
SPK 80:                            730 x 580 x max. 110 mm
SPK 90:                            830 x 580 x max. 110 mm
SPK 100:                      930 x 580 x max. 110 mm
SPK 120:                    1130 x 580 x max. 110 mm
SPK 150:                   1430 x 580 x max. 110 mm
SPK 160:                   1530 x 580 x max. 110 mm

LET OP! 
Zorg aan de bovenzijde van de kast 
voor voldoende ruimte om de 
verlichting aan te sluiten.
  
Zorg voor een passende bevestigs-
methode van de kast, afhankelijk van 
de montagesituatie en het muurtype.


