Montagehandleiding
&
Garantiebepalingen

LET OP! NA MONTAGE DE HANDLEIDING
OVERHANDIGEN AAN DE EINDGEBRUIKER!

Montagehandleiding Thebalux

Gefeliciteerd met de aankoop van uw badmeubel, u hebt gekozen voor een
badmeubel van zeer hoge kwaliteit, verwerkt met de beste materialen.
Garantiebepalingen en onderhoudsvoorschriften
Thebalux B.V. te Zutphen geeft op de door haar geleverde badmeubelen 5 jaar garantie op
productiefouten. Op de elektrotechnische onderdelen is 1 jaar garantie van toepassing
(transformator/converter/lampen etc.). Op LED verlichting heeft u 2 jaar garantie. Op de
wastafelbladen 2 jaar. Elk artikel wordt grondig gecontroleerd. Bij verkeerd of onvoldoende
onderhoud/montage vervalt de garantie op uw meubel. Om dit te voorkomen willen wij u
de volgende gebruikvoorschriften en schoonmaakvoorschriften geven.
De garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:
 Niet voldoende geventileerde ruimtes
 Lekkages
 Verkeerde montage
 Geen of onjuist onderhoud
 Indien onvoldoende medewerking wordt verleend om een servicemelding op te
kunnen lossen
 Het plaatsen van een meubel langs een bad of douche zonder vaste scheidingswand.
Het meubel moet spatwatervrij hangen
 Bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten
Garantiebepalingen:
1. Controleer voor het plaatsen van het meubel deze op eventuele gebreken of
fouten. Fouten of gebreken dienen bij uw sanitair-dealer gemeld te worden
alvorens te monteren. Gemonteerd is geaccepteerd.
2. Let op dat tijdens de montage ladegeleiders v.d. romp worden afgedekt. Dit
om te voorkomen dat er boorgruis en stof in kan komen waardoor de lade
niet meer goed sluit.
3. Zorg voor goede mechanische ventilatie in de badkamerruimte. De
ventilator moet over voldoende capaciteit beschikken voor de
badkamerruimte. Onvoldoende/onjuiste ventilatie kan zorgen voor
opzwelling van het meubel. Opzwellen valt niet onder garantie.
4. Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes over geopende deuren en
laden hangen of langs het wastafelblad omdat dit kan zorgen voor
opzwelling van het meubel. Opzwellen valt niet onder garantie.
5. De maximum watertemperatuur voor het wastafelblad is 65°C graden.
Controleer hiervoor uw ingestelde keteltemperatuur.
6. Laat de electra altijd aansluiten door een erkende electromonteur.
7. Indien het meubel vochtig is na gebruik van de badkamerruimte dan dient u
het af te drogen. Dit om opzwelling van het meubel te voorkomen.
Opzwellen valt niet onder garantie.
8. Verwering langs de randen van spiegeldeuren ontstaat door een invloed van
buitenaf, niet door het product zelf. Verwering valt niet onder garantie.
9. Kleur- en tintafwijkingen geven geen recht op reclamatie.
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Schoonmaakvoorschriften:
1. De meubelonderdelen kunnen het beste schoongemaakt worden met een vochtige
maar niet te natte doek of zachte spons. Let op dat er geen vochtigheid
achterblijft, zonodig nawrijven met een droge doek.
2. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Een huishoudelijk
reinigingsmiddel (allesreiniger) volstaat. Mocht u toch hardnekkige verontreinigingen
hebben dan kunt u warm water en een niet-agressieve zeepsoort gebruiken. Let op
met gebruik tandpasta en scheerschuim.
3. Hoewel spiegels doorgaans eenvoudig en gemakkelijk schoon te maken zijn, is het
nodig een aantal voorzorgen te nemen om een gelijkmatige reflectie te behouden.
De veiligste manier om een spiegel schoon te maken is om een schone doek met
lauw water of een speciaal schoonmaakproduct voor spiegels te gebruiken. Zorg dat
de randen perfect droog zijn na de schoonmaakbeurt en na douchen/baden.
Zo kunnen geen schoonmaakresidu’s of vochtigheid achterblijven op de zijkanten of
de achterkant die schade kunnen veroorzaken.
Verstuif nooit rechtstreeks een schoonmaakproduct op de spiegel. Maak een zuivere
doek eerst nat en wrijf dan over de spiegelzijde. Gebruik nooit zure, alkalische of
schurende producten. Deze tasten de randen en de voor- en achterzijde van de
spiegel aan. Gebruik nooit schoonmaakproducten met veel ammoniak.
4. Ter behoud van het glanzende oppervlak van de wastafel kan de wastafel met Clean
and Shine behandeld worden. Dit is verkrijgbaar bij uw sanitairdealer. Dit draagt bij
aan de waterafstotende werking en kan kleine krasjes laten verdwijnen. Gebruik bij
kalkaanslag schoonmaakazijn. Laat dit een nacht in de wastafel staan en maak het
daarna weer schoon met een allesreiniger.
Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat
schuurmiddel bevat mag niet gebruikt worden. Als men periodiek polijst met een fijn
polijstmiddel en daarna was aanbrengt (gebruik bv autowas), gaat het product
jarenlang mee. Kijk voor meer informatie over onderhoud van wastafelbladen op
pagina 5.
5. Bij een diepe beschadiging op het wastafelblad kan er een reparatieset besteld
worden bij uw sanitairdealer.
Indien het meubel niet conform voorschriften wordt onderhouden komt de
garantie te vervallen. Schade welke ontstaat door een verkeerd gebruik valt niet
binnen de garantieverplichting van Thebalux.
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Ondanks de grote zorg besteed aan het meubel verzoeken wij u het meubel goed na te
kijken alvorens te installeren.
INDIEN U GEBREKEN CONSTATEERT AAN HET MEUBEL, DEZE MELDEN AAN UW
SANITAIRDEALER ALVORENS TE MONTEREN.
VOOR AFGEMONTEERDE MEUBELEN GELDT:
GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!
Wij raden u aan om uw badmeubel door een erkende installateur te laten
plaatsen.
Alvorens u begint is het aan te bevelen de benodigde gereedschappen klaar te leggen.
Voor een correcte montage heeft u het volgende nodig:
-

Boormachine met steenboor 8 mm.
Schroevendraaier pozi drive 2
Waterpas
Potlood
Meetlat/rolmaat
Waterpomptang
Hamer
Kit/Kitpistool
Lijmtang

Het meubel wordt in de volgende stappen opgehangen:
1.
2.
3.
4.

Montage
Montage
Montage
Montage

onderbouw
wastafel
spiegelwand of spiegelkast
hoge of half hoge kast
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1. Montage onderkast
Voor de maatvoering c.q. boorpatroon verwijzen wij naar de maattabel. De
maattabel is tevens via Internet te verkrijgen op www.thebalux.nl.
Alvorens met de montage te beginnen dient u alle deuren en laden te verwijderen. De
deuren kunnen verwijderd worden door aan de achterkant van het scharnier de bevestiging
te ontgrendelen. Om de lades te verwijderen trekt u met een vaart de lade naar u toe en
houdt u de lade tijdens het uittrekken omhoog. Omdat de lade druk omhoog heeft tijdens
het uittrekken schiet de lade aan het einde over de stop van de ladegeleider heen. U moet
de lade uit het meubel halen, dus verder doortrekken dan waar normaal de lade stopt.
Tip: Kijk voor een instructiefilm op de website van Thebalux of op Youtube.
Of kijk op de laatste pagina’s van deze montagehandleiding.

Na het verwijderen van de deuren en laden blijft een tamelijk lege kast over, dit om licht te
werken en beschadiging te voorkomen.
De standaardhoogte voor de bovenkant van het wastafelblad is 90cm.
Meet de boorgaten uit voor de schroefhaken, verzeker u ervan dat water en afvoer op de
juiste plaats zijn aangebracht. Op de schroefhaken komen de stelhaken te hangen. Boor de
gaten voor de schroefhaken in de muur. Boor nog niet de gaten voor de hoekbeugels
(indien aanwezig)! Plaats de pluggen in de muur en draai hierin de meegeleverde
schroefhaken. De schroefhaak moet omhoog staan en circa 5 mm voor de muur uitsteken.
Alvorens de kast op de kastophangers (aan binnenzijde onderkast) aan de muur te hangen,
draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte
te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur, de schroefhaak door de open haak
wijzend. U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven
aan de onderzijde van de kastophangers.
Als de kast exact waterpas gesteld is tekent u de montagepunten af van de hoekbeugels
(indien aanwezig). Haal de onderkast van de muur af en boor de gaten. Dit voorkomt dat
er boorgruis in de ladegeleiders terecht komt en hierna onnodige reparatiekosten gemaakt
moeten worden. Na het boren kan de kast opnieuw opgehangen worden op de stelhaken en
trekt u de kast naar de wand door het rechtsom draaien van de stelschroeven aan de
voorzijde van de kastophangers. Mocht de kast voorzien zijn van extra hoekbeugels (ivm
een zwaar wastafelblad) dan kan de kast extra vastgezet worden met de bijgeleverde
bouten.
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2. Montage wastafel
Verzekert u zich ervan dat de bovenzijde van de onderbouwkasten gelijk zijn. Hierna haalt
u voorzichtig de wastafel uit de verpakking.
Verwijder de beschermfolie en controleer het blad op eventuele beschadigingen
alvorens te monteren. Dek het blad af indien er boven het blad geboord dient te
worden (in verband met boorgruis en eventuele beschadigingen).
Voordat u de wastafel plaatst, monteert u al de kranen op het blad, dit vereenvoudigt later
het aansluiten. Tevens monteert u de eventueel meegeleverde overloopset al op uw
wastafel. Zorg ervoor dat u de aansluitingen voor water en afvoer zo goed mogelijk heeft
voorbereid.
Met 2 kitstrepen (siliconenkit zuurvrij) op de buitenste zijkanten van de kasten plaatst u nu
de wastafel op de kasten en zorgt ervoor dat deze zo goed mogelijk tegen de muur wordt
gedrukt. Na plaatsing op de onderkasten de wastafel aan de achterzijde tegen de muur
afkitten.
Let op! Indien u een wastafelblad zonder overloopgat heeft, dan kan er een Clou
overloopsysteem gebruikt worden of een niet afsluitbare afvoer om eventuele
wateroverlast te vermijden.
ATTENTIEPUNTEN WASTAFELBLADEN
Mineraalmarmeren wastafelbladen:
Mineraalmarmeren wastafelbladen niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 65 graden
Celsius. Stel uw keteltemperatuur zonodig bij. Niet gebruiken in de wastafel: zuren en/of
aanverwante artikelen, schurende reinigingsmiddelen, haarkleurmiddel, ammoniak,
ontstoppingsmiddel of bleekmiddel. Geen gaten boren in de wastafel! Pas op met make up,
dit kan in de coating van de wastafel komen als het niet tijdig wordt schoongemaakt.
Keramische wastafelbladen:
Door de fabrikant van de wastafels is, in verband met het productieproces, de volgende
tolerantie vastgesteld:
Indien de wastafel op het meubel is geplaatst en met de achterzijde strak tegen de muur is
geplaatst, mag er een maximale kitnaad van 5mm ontstaan links en rechts van het
midden. De wastafels die binnen deze tolerantie vallen geven daarom geen recht op
reclamatie. Indien de wastafel buiten de vastgestelde tolerantie valt bestaat enkel recht
van reclamatie indien wastafel niet wordt gemonteerd. Mochten er onverhoopt lichte
strepen op uw keramische wastafel zitten dan zijn deze veelal eenvoudig te verwijderen
met een harde gum.
Glazen wastafelbladen:
De glazen wastafelbladen dienen gekit te worden met zuurvrije siliconenkit. Stoot de
wastafel niet met zware objecten of objecten die kunnen krassen, dit kan de wastafel
beschadigen. Gebruik geen kleurmiddel in de wastafel en geen zure middelen. Om
scheuren en ontkleuring tegen te gaan mag de watertemperatuur niet hoger dan 65 graden
zijn.
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Keratop wastafelbladen:
Gebruik voor het reinigen van de Keratop wastafel (geldt ook bij andere wastafels) nooit
middelen zoals Antikal. Dit middel is slecht voor constructief verlijmende naden en kan er
zelfs voor zorgen dat verchroomde kranen/afvoerpluggen gaan afbladeren en hierdoor
groen zullen uitslaan. Dagelijks onderhoud betekent behoud van uw wastafel. Zorg er
altijd voor dat u uw wastafel na gebruik droog achterlaat (voorkomt kalk).
Doorslaan kraangaten bij keramische wastafelbladen:
Er zijn keramische wastafelbladen die geleverd worden zonder kraangaten. Of er een
kraangat in moet komen, en waar dit moet komen, kan dan zelf bepaald worden. Bij een
voorgestoken kraangat zie je aan de onderkant van de wastafel een verdieping zitten, met
aan de rand van deze verdieping een insnijding die met een scherpe huls direct na het
gieten van de wastafel ingesneden is. Een dichte kraangatpositie die aan deze beschrijving
voldoet is doortikbaar. Zeer belangrijk is dat er alleen aan de geglazuurde bovenkant getikt
mag worden. Bij doortikken vanaf de onderkant, gaat het gegarandeerd fout. Zoek het
midden van de voorbewerkte kraangatpositie op en teken deze aan de bovenzijde af.
Gebruik een drevel/middelgrote steenboor. Zet de punt op het midden van de door te
tikken plek en geef er met de hamer een voorzichtige, doch niet te zachte tik op. Na een
paar klappen zal er al een kegelvormig gat in vallen, aan de geglazuurde kant heel klein en
aan de onderkant de volledige afmeting van het voorgestoken gat. (Uittikken met een
spitse hamer kan ook, het risico van mis slaan is echter iets groter dan bij gebruik van een
drevel). Tik vervolgens aan de randen van het reeds ontstane gaatje en maak het gat
groter, zoveel als nodig is om de aansluiting van de kraan er door heen te voeren.
Voorboren heeft overigens totaal geen zin, en vergemakkelijkt het uittikken niet.
U kunt de gaten ook boren met een diamant gatenboor van 35 mm. Meet de gaten uit en
boor van boven naar beneden. Blijf tijdens het boren koelen met water. Niet teveel druk
geven zodat er niet doorgestoten wordt op het blad. Gat tot de helft voorboren en daarna
doortikken van boven naar beneden.
3. Montage spiegels
Spiegel:
Plaats de spiegelstrips op het blad of planchet. De spiegel kan in de spiegelstrip gezet
worden. De andere spiegelstrip kan bovenop de spiegel geplaatst worden en middels
schroeven met platte kop vastgezet worden. Over de schroeven wordt later de luifel
geplaatst en dit zal niet meer zichtbaar zijn.
Spiegelwand/spiegelkast/schuifspiegelkast:
Voorbereiding spiegelwand:
Indien van toepassing eerst de lamp monteren op de spiegelwand.
Voorbereiding spiegelkast:
Na de deuren te hebben verwijderd monteert u, bij keuze voor opbouwverlichting, de
lampen bovenop de kast. De aansluiting van de lampen zit achterop de spiegelkast. Mocht
er een luifel bovenop de spiegelkast komen dan dient dit na montage van de spiegelkast te
gebeuren.
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Indien de spiegelkast dubbelzijdige deuren heeft dan dienen de scharnieren eerst vastgezet
te worden op de los meegeleverde deuren. Plaats het scharnier op de metalen voet op de
deur en draai de schroef een kwartslag voor bevestiging.
Voorbereiding schuifspiegelkast:
Monteer de verlichting op de schuifspiegelkast.
Achterop de voorste deur van de spiegelkast dient een dempingstrip aangebracht te
worden zodat de grepen niet de spiegels kunnen raken bij het openschuiven. Op de
afbeelding kunt u zien dat deze 4 cm voor de greep op de achterzijde van de spiegel
geplaatst moet worden. Voor het monteren van de grepen dienen de manchetten in de
boringen in de spiegel geplaatst te worden. Mocht dit niet geplaatst worden dan is er kans
op breuk van de spiegel bij de handgrepen. Deuren pas plaatsen nadat de schuifspiegelkast
is opgehangen.

4 cm vanaf
de greep

Meet de boorgaten uit voor de ophanging van de spiegelkast/wand. Na ophanging van de
spiegelkast kunt u deze aan de binnenzijde van de kast stellen (zie stellen ophanghaken
onderbouw). De spiegelwand dient voor het stellen van de muur gehaald te worden (dit in
verband met blinde bevestiging op de muur). De schuifspiegelkast kunt u tevens aan de
binnenzijde van de kast stellen (zie stellen ophanghaken onderbouw).
De drie-aderige kabel sluit u direct aan in de wandcontactdoos. Hierna kan de spiegel
gehangen worden. Na ophangen kunt u de spiegeldeuren terugplaatsen op de spiegelkast,
of de schuifspiegels plaatsen in de schuifspiegelkast. Indien nodig kunt u de deuren stellen
van de spiegelkast (zie hiervoor achterin montagehandleiding).
5. Montage halfhoge kast/hoge kast
Alvorens met de montage te beginnen dient u alle deuren en laden te verwijderen. De
deuren kunnen verwijderd worden door aan de achterkant van het scharnier de bevestiging
te ontgrendelen. Om de lades te verwijderen trekt u met een vaart de lade naar u toe en
houdt u de lade tijdens het uittrekken omhoog. Omdat de lade druk omhoog heeft tijdens
het uittrekken schiet de lade aan het einde over de stop van de ladegeleider heen. U moet
de lade uit het meubel halen, dus verder doortrekken dan waar normaal de lade stopt.
Na het verwijderen van de deuren en laden blijft een tamelijk lege kast over, dit om licht te
werken en beschadiging te voorkomen.
Meet de boorgaten uit. Boor de gaten voor de schroefhaken in de muur. Plaats de pluggen
in de muur en draai hierin de meegeleverde schroefhaken. De schroefhaak moet omhoog
staan en circa 5 mm voor de muur uitsteken.
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Alvorens de kast op de kastophangers (aan binnenzijde kast) aan de muur te hangen,
draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte
te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur, de schroefhaak door de open haak
wijzend.
U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven aan de
onderzijde van de kastophangers. Na het stellen trekt u de kast naar de wand door het
rechtsom draaien van de stelschroeven aan de voorzijde van de kastophangers.
Het bijgeleverde afdekblad voor de halfhoge kast kunt u bevestigen door middel van
vastkitten. Plaats 2 kitstrepen bovenop de halfhoge kast en plaats het afdekblad. Het
afdekblad kan op de plaats gehouden worden door middel van een lijmtang.
8. Afmonteren
Nu u het hele meubel heeft hangen plaatst u de deuren en laden weer terug, de deuren
middels klipmontage (inklippen van de scharnieren, geen schroefverbinding) en de laden
door deze op de geleider te plaatsen en naar binnen te drukken totdat u de lade hoort
vastklikken (zie afbeelding).
Zorg ervoor dat de witte hoekjes van de geleiders (aan de onderkant van de lade te zien)
tegen het ladefront aankomen. Indien ze niet tegen het front aan zitten, houdt het
ladefront tegen en druk de witte hoek richting het ladefront totdat het voelbaar vast klikt.

Indien u al deze stappen heeft genomen kunt u, indien nodig, de deuren en laden afstellen
(zie hiervoor hoofdstuk 9: stellen scharnieren/stellen laden op blz. 11).
Na het stellen kunnen de bijgeleverde afdekkapjes geplaatst worden op de scharnieren en
laden. De opbouwdempers kunt u over de scharnieren heen klikken. Hieronder een
afbeelding van de dempers. De uitstekende delen van de demper passen precies in de
opening van het scharnier. De stift komt richting de deur, de stelschroef richting de muur.
Door de stelschroef te draaien komt de stift verder naar voren of achteren. Op die manier
wordt de deur eerder of later opgevangen.
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Dempers tbv scharnieren dubbelzijdige
spiegeldeuren

Plak de meegeleverde transparante plakdempers op de hoeken van de deuren en laden om
ervoor te zorgen dat deze niet tegen de korpus komen tijdens het sluiten.
Voordat u het meubel in gebruik neemt, dient u ervan verzekerd te zijn dat het
meubel vakkundig is afgekit met zuurvrije sanitairkit, dit om toekomstige
waterschade te voorkomen.
Voor het aansluiten van water en afvoer raden we aan een erkende installateur te
benaderen.
9. Stellen scharnieren/stellen ladefronten
Zijdelings stellen

Stellen scharnieren
Diepte stellen
Hoogte stellen
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Stellen kastophangers

Diepteverstelling bij Tipmatic lade

Hoe is de lade te verwijderen uit het badmeubel?
Bepaal allereerst het type lade. Er zijn 3 verschillende systemen, met ieder hun eigen
manier van openen. Vergelijk de lade van uw badkamermeubel met de foto en lees de
daarbij behorende manier om de lade te verwijderen.
Ladesysteem 1
Te herkennen aan de rand in de onderzijde van de ladezijkant en de openingen tbv stellen
en verwijderen van het ladefront.
1. Schuif de lade open en verwijder de
afdekkapjes
2. Op de foto is een rood omcirkelde opening te
zien. De kunststof pal die hier te zien is, is
aan beide zijden van de lade te vinden. Druk
aan beide zijden van de lade de palletjes
omhoog
3. Schuif de lade recht naar u toe met de
palletjes omhoog, trek verder dan waar de
lade normaal zou stoppen.
4. De lade is nu los, terugplaatsen kan door de
lade recht op de geleiders te zetten en de
lade terugschuiven in de kast. Beide
ladegeleiders geven een hoorbare *klik* op
het moment dat de geleiders weer vastzitten.
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Ladesysteem 2
Te herkennen aan gladde zijkant van de lade.
1. Doe de lade open
2. Pak de lade iets op, zodat deze schuin komt
te staan (geen ruk omhoog!)
3. Houd de lade schuin en trek de lade met een
vaart naar u toe
4. Trek verder dan waar de lade normaal zou
stoppen. De lade is nu uit het meubel te
halen.
Op de ladegeleiders links en rechts zijn 2 kunststof
hoeken te zien. Bij het terugplaatsen van de lade
moeten deze hoeken tegen het ladefront aan
komen. Dit is aan de onderzijde van de lade te zien.
Indien ze niet helemaal tegen het front aankomen
kunnen ze met de hand er naartoe geknepen
worden.
Ladesysteem 3
Te herkennen aan meerdere randen in de zijkant van de lade.
1. Trek de lade compleet open
2. Pak het front vast en geef een kleine ruk
omhoog om de lade te verwijderen
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