
528.00 mm

Van je keuken g�n houden Dit is je helpende hand, l�s en gebruik ‘m goed! 

Gebruik de buitenzijde van deze kartonnen plaat om de maatvoering van de uitsparing te bepalen;

Plaats deze mal op de juiste plek op het aanrechtblad;

Teken met een potlood langs de randen van deze mal;

Boor een gat zo groot als de grootte van het zaagblad in het deel dat uitgezaagd wordt in de volgende stap;

Zaag met een decoupeerzaag de afgetekende randen; 

Veeg de randen van het gezaagde aanrechtblad schoon.

Leg de spoelbak op zijn kant, om beschadigen te voorkomen leg de spoelbakhoes eronder;

Plaats de overloop inclusief afsluitrubber aan de buitenzijde van de spoelbak;

Plaats het montageplaatje aan de binnenzijde van de spoelbak en draai deze hand vast;

        Controleer of de overloop recht voor het gat zit en klik het afwerkplaatje met logo op het montageplaatje.

Plaats de afvoer onder op de spoelbak. Aan de binnenzijde van de spoelbak plaatst je eerst de pakking en daarna de korf. Zorg ervoor dat je de schroef 

hand vast draait. Controleer vervolgens of de korf recht in de uitsparing is gemonteerd. Corrigeer de positie indien nodig en draai de schroef aan;

        Geen grote schroevendraaier bij de hand? Gebruik een 5 eurocent muntstuk om de korfschroef aan te draaien.

Monteer de overloop op de afvoer, schuif het rubber tegen de aansluiting en draai de wartel vast.

Bevestig de clips aan de 

montagepunten tot ze vast klikken.
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De uitsparing maken 

Het monteren van de korf en overloop

Opbouwmontage van je spoelbak

De spoelbak is geschikt om te monteren als opbouw en onderbouw. Het kan zijn dat je onderdelen niet nodig hebt, omdat die bedoeld zijn voor de andere montage optie.

TIP:  Voor het monteren van de spoelbak raden we aan om eerst de keukenkraan te monteren. Nadat de spoelbak is gemonteerd is hier minder ruimte voor. 

1
Breng siliconenkit (niet inbegrepen) aan onderrand 

van de spoelbak aan alle vier de zijden;4

Laat de spoelbak voorzichtig in het aanrecht zakken 

en zorg ervoor dat de overloop van de spoelbak aan 

de achterzijde van het aanrechtblad zit.  

5

Draai de schroef los zodat de beugel

verder naar beneden zakt.2

Draai de beugels zodat ze evenwijdig 

zijn met de spoelbak aan alle 

kanten en dus niet uitsteken.

3

Draai de beugels een kwartslag zodat deze naar het

aanrechtblad wijzen. 6

Draai de spoelbak vast volgens onderstaande volgorde. 

Draai de beugels niet te vast, dat kan de clips beschadigen. 

Controleer de uitlijning terwijl je de spoelbak vast draait 

zodat deze gecentreerd op het aanrechtblad zit. 
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Voor onderbouw montage ga naar: 

cendo.nl/m/spl

of scan de QR code. 
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Onderbouwen doe je zo:

Overloop

Montageplaatje

Schroef

Afwerkplaatje

Afsluitrubber


