
Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem 
dan contact op met Bruynzeel Home Products bv. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage 
worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem 
dan contact op met Bruynzeel Home Products bv. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na 
montage worden geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

pinto / passo
handleiding badmeubel

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem 
dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden 
geconstateerd.
Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.
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ruimtebesparende afvoerbuis 
(alleen nodig bij Pinto)

1x (60 / 75 / 100 cm)
2x (120 / 150 cm)

LeT oP: ophangmateriaal voor de Passo wastafel is niet bijgeleverd!

Losse arTiKeLen

Wastafel gietmarmer (Pinto)

Wastafel keramiek (Passo)
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Pinto 120/150 cm
Passo 120/150 cm

Pinto 100 cm
Passo 100 cm
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Pinto 60/75 cm
Passo 75/100 cm

H/W C/K H/W C/K

150 mm

Pinto 120 cm: 594 mm
Passo 120 cm: 590 mm
Pinto/Passo 150 cm: 636 mm

Pinto 100 cm: 500 mm
Passo 100 cm: 520 mm

H/W C/K

150 mm

H/W C/K

150 mm

Afvoer Afvoer Afvoer
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Afvoer

Zorg dat de aansluitingen voor kraan en afvoer in het vrije gebied (lichtgrijs) zitten. 

Houdt ook rekening met de ruimte achter de lades bij de keuze van een sifon. Bruynzeel adviseert voor dit meubel het 
gebruik van een universele sifon. De toepassing en installatie hiervan wordt in stap 8a en 8b van deze handleiding 
beschreven. 

LeT oP: bij de Pinto wastafel is de ruimtebesparende afvoerbuis nodig (los te bestellen).

De dubbele wastafel kan ook aangesloten worden op een enkele afvoer in de muur.



4

X

Z

1 

2

Let op dat u niet in leidingen boort! 

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=570 mm
Pinto / Passo 1500 mm  X=1455 mm
    Z=720 mm
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Passo en PinTo

igB643 (3x)

BMY536 (3x)

BMM662

Ø8 mm

Passo en PinTo

Haal voordat u de kast ophangt de lades eruit (zie pagina 10).
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Passo en PinTo

gebruik de beugels om de onderkast waterpas aan de muur te hangen. rechtsom draaien (3) klemt de kast tegen de 
muur aan.

Passo

Plaats de Passo wastafel op de kast en markeer de ophangpunten op de muur (2x voor 75 / 100 cm, 4x voor 120 /150 
cm).
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6a

Passo

Haal de wastafel van de onderkast en boor gaten ten behoeve van de wastafelbouten (niet meegeleverd)  op de 
afgetekende plaatsen.

Plaats de wastafel terug op de kast en bevestig deze met wastafelbouten aan de muur. Draai eventueel nog de beugels 
op de onderkast aan (zie stap 3). Tip: bevestig de kraan voordat u de wastafel op het meubel plaatst.

Passo
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6b PinTo

Breng kit aan boven op beide zijpanelen en plaats de Pinto wastafel op de kast.
Tip: bevestig de kraan voordat u de wastafel op het meubel plaatst.

Passo en PinTo

Kit de wastafel en het meubel af langs de muur. sluit de afvoer aan (blz. 8&9) en plaats de lades terug in de kast.
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1. Afvoerplug

2. Ruimtebesparende 
    afvoer Ø32 mm

3. Ø32 mm pijp

4. Universele sifon

Bovenste lade

Onderste lade

8a

om de afvoer aan te sluiten dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:

1. een afvoerplug
2. een ruimtebesparende afvoer (artikelnummer 622291)
3. een Ø32 mm rechte pijp 
4. een universele sifon (bestaande uit twee bochtelementen, een sifondeel en een afsluitmoer)
5. PVC lijm 

LeT oP: Deze onderdelen worden niet meegeleverd en zijn verkrijgbaar bij uw sanitairdealer.

Monteer alle onderdelen in elkaar zoals aangegeven in bovenstaand schema. De juiste hoogte tot de afvoer in de muur 
kan bereikt worden door de verticaal geplaatste Ø32 mm pijp op de juiste lengte te zagen. Let op dat de lades geen 
onderdelen van de afvoer raken als ze worden gesloten. Verlijm het geheel pas als zeker is dat de lades niet tegen de 
sifon botsen. Laat de lijm drogen zoals is aangegeven op de verpakking en controleer hierna op lekkages.

Let op: installatie met een dubbele afvoer in de wastafel en één enkele afvoer vanuit de muur is ook mogelijk. Zorg in 
dat geval eerst dat de beide afvoeren met elkaar verbonden worden voordat deze naar de sifon gaan. Hiervoor zijn  
Y-splitsingen verkrijgbaar.

PinTo



1. Afvoerplug

2. Afvoerpijp Ø32 mm

3. Ø32 mm pijp

4. Universele sifon

Bovenste lade

Onderste lade

8a

om de afvoer aan te sluiten dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:

1. een afvoerplug
2. een afvoerpijp (bestaande uit een aansluitpijp, een wartel en een bochtdeel)
3. twee Ø32 mm rechte pijpen
4. een universele sifon (bestaande uit twee bochtelementen, een sifondeel en een afsluitmoer)
5. PVC lijm 

LeT oP: Deze onderdelen worden niet meegeleverd en zijn verkrijgbaar bij uw sanitairdealer.

Monteer alle onderdelen in elkaar zoals aangegeven in bovenstaand schema. De juiste hoogte tot de afvoer in de muur 
kan bereikt worden door de verticaal geplaatste Ø32 mm pijp op de juiste lengte te zagen. Let op dat de lades geen 
onderdelen van de afvoer raken als ze worden gesloten. Verlijm het geheel pas als zeker is dat de lades niet tegen de 
sifon botsen. Laat de lijm drogen zoals is aangegeven op de verpakking en controleer hierna op lekkages.

Let op: installatie met een dubbele afvoer in de wastafel en één enkele afvoer vanuit de muur is ook mogelijk. Zorg in 
dat geval eerst dat de beide afvoeren met elkaar verbonden worden voordat deze naar de sifon gaan. Hiervoor zijn  
Y-splitsingen verkrijgbaar.

Passo
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LaDe sTeLLen

Verwijder eerst de afdekplaatjes aan de zijkanten van de lades om het stelmechanisme te bereiken.

a. Verstel het ladefront in de hoogterichting door schroef “a” links en/of rechts van de lade te verdraaien.
B. Verstel het ladefront in de breedterichting door schroef “B” zowel links als rechts van de lade te verdraaien.

LaDe VerWiJDeren LaDe MonTeren

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

Lade monteren: Trek de geleiders uit, plaats de lade en 
druk de lade dicht. Deze vergrendelt dan automatisch.
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1. Draai de kruissleuf “C” aan weerszijden van de lade rechtsom om het frontpaneel te ontkoppelen.

Bij hoge lades dient eerst de zijrail losgekoppeld te worden. (2) Trek het manchet naar achter en (3) draai de kunststof 
kap los.

1.2 LaDefronT DeMonTeren

1.1 LaDefronT DeMonTeren (Voor MeuBeLs BreDer Dan 90CM)

Draai de twee schroeven van de frontstabilisering los om het ladefront te kunnen verwijderen.
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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.

onDerHouD onDerKasT

onDerHouD PinTo WasTafeL MiDDensCHoT sTeLLen

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

www.bruynzeelsanitair.nl

info@bruynzeelsanitair.nl


