MONTAGEHANDLEIDING
NL
HOEKSPIEGEL 800 X 200 MM MET 5 MM FACETRAND
Attentie!


Alvorens u de hoekspiegel gaat installeren dient u eerst de
installatievoorschriften goed te bestuderen.

Toepassingen

Deze spiegel is specifiek gemaakt voor plaatsing in een hoek
boven een hoekfontein/wasbak.
Inhoud



Alvorens u de spiegel gaat installeren dient u eerst de inhoud
van de verpakking te controleren.
Dit product bestaat uit de volgende onderdelen:
o 1x spiegel 800 x 200 mm met 5 mm facetrand
o 2x gemonteerde ophangbeugel
o 2x wandbeugelhouder
o 4x schroef en plug
o 2x fixatieschroef 6 x 12 mm

Art.nr. 61.0046

Montage








De spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond
leggen.
Teken op de wand met een stomp potlood de correcte plaats
voor de wandbeugels af.
Boor de gaten met een steenboortje.
Plaats de bijgeleverde pluggen in de wand.
Stalen ophangbeugels met bijgeleverde schroeven aan de
wand bevestigen en met waterpas in positie brengen.
Spiegel met horizontale beugels voorzichtig in de wandhouders
schuiven
Vervolgens de fixatieschroeven van de houders boven en onder
voorzichtig met schroevendraaier vastdraaien.

Hoekspiegel 800 x 200 mm met 5 mm facetrand

Aansprakelijkheid

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en
de daarin verwerkte materialen.

Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout
worden geconstateerd, s.v.p. de spiegel retourneren, vergezeld
van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke
klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8
dagen na aanschaf.

Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegelophangsysteem, van vele factoren afhangt, die niet door ons
kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid,
die verder gaat dan het vervangen van een foutief product,
afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en
vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u
hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.
Informatie

Voor meer informatie
http://www.raminex.nl

bezoek

onze

website

op

Reiniging

De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te
worden.

Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die
in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele
achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd
worden.

Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!

http://www.raminex.nl
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