
1. Een bevestigingspunt losdraaien met het meegele-
verde inbussleuteltje 2. De stang op maat maken met 
een ijzerzaagje. 3. Het bevestigingspunt terugplaatsen. 
Standaard afmeting is 60 cm.

De montage is eenvoudig d.m.v. twee zware magneten met in totaal een 
draagkracht van 4 kg. Deze dienen rechtstreeks op het metaal van de 
radiator geplaatst te worden. Magneten kunnen krassen veroorzaken, 
bepaal daarom direct een juiste positie d.m.v. onderstaande methode. Allereerst willen wij u feliciteren 

met uw aankoop. Wij hopen dat u 
nog lang tevreden zult zijn met dit 

product. Dit product hee�  een garan-
tietermijn van 1 jaar. Om aanspraak 
te kunnen maken op deze garantie, 
verwachten wij van u als eigenaar/ 

gebruiker, dat tijdens de montage en 
in het dagelijks gebruik aan onder-

staande punten is voldaan. 

- Controleer direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct bij uw verkoopadviseur - Con-
troleer of alle onderdelen aanwezig zijn - Vermijd krassende toepassingen - Handdoekhouder/magneten 
niet verschuiven - Gebruik de handdoekhouder niet als klimhulp en zorg dat de draagkracht van 4 kg niet 
wordt overschreden - Niet geschikt voor buiten, in een sauna of in extreem vochtige ruimtes - Voor reini-
ging uitsluitend een zachte, droge doek gebruiken (geen reinigingsmiddelen) - Bewaar deze instructies 

ALGEMEEN

De garantieperiode van 1 jaar gaat in op de dag van levering van het product. Deze kan vervallen om de
GARANTIE

volgende redenen: - Als het product niet conform deze voorschri� en wordt geplaatst, gebruikt en/of on-
derhouden - Geen of onvoldoende medewerking om de servicemelding in behandeling te kunnen nemen 
- Einde van de garantieperiode is bereikt - Het verkeerd inkorten valt niet onder de garantie - Meldingen 
van een incompleet product en schades na gebruik en/of aanpassingen vallen buiten de garantie - Krassen 
veroorzaakt op oppervlaktes door de magneten, vallen niet onder de garantie. Hanteer goed de montage 
voorschri� en om dit te voorkomen - Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen door aanpassing van 
de contructie, gebruik van onjuiste elementen en het niet opvolgen van deze instructies - Indien door ons 
onderdelen onder garantie zijn geleverd, worden eventuele gevolgkosten niet door ons vergoed

Lees goed onderstaande voorwaarden. Controleer voor montage/aanpassingen het product op compleetheid en eventuele schade, hierna 
zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade.  Verschuif de handdoekhouder na montage niet, om krassen te voorkomen. 

Op maat makenMontage


