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Technische parameters 
 

Naam Wasbak W10-KB Plus 

Art.-Nr.: 401621 

Materiaal: Chroomnikkelstaal 

Uitvoering: 

 wandmontage 

 met zeepdispenser 

 met kniebediening 

 wateruitgifte door kniebediening: ong. 15 seconden  

 koud- en/of warmwateraansluiting 1/2“ 

 waterafvoer: 1 1/4“ 

 spoeltafelarmatuur: draaiarmatuur 140 mm  

 waterkering: 345 mm 

Wasbak: 

inhoud: 13,5 liter 

doorsnede wasbak: 350 mm 

hoogte wasbak: 170 mm 

Zeepdispenser: materiaal: kunststof, inhoud: 300 ml 

Afmetingen: B 400 x D 404 x H 577 mm 

Gewicht: 7,05 kg 

Men houdt zich het recht voor technische veranderingen aan te brengen! 
 

 

NL/B 
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Levering 
 

 Het apparaat uitpakken en al het verpakkingsmateriaal verwijderen en weggooien 
volgens de voorschriften van de milieudienst. 

 Controleer of de levering compleet is: 

- 1 x wasbak 

- 1 x draaiarmatuur 

- 1 x zeepdispenser 

- 1 x armatuur voor kniebediening 

- 1 x mengkraan  

- 1 x sifon 

- 1 x pijp 1 1/4", lengte: 320 mm  

- 1 x pijp 1 1/4", lengte: 120 mm 

- 3 x elastische slang 

- 1 x wandmontage-rail 

- 1 x set pluggen, schroeven 
- 1 x montage-instructie 

 
 

Montage  
 
De handgreep voor de zeepdispenser aan de draaiarmatuur bevestigen 
 

 

 

 Afb 1 

 
1. Als eerste de zeepdispenser in de 2 hiervoor bestemde gaten bevestigen aan 

linkerkant van de achterwand van de wasbak (afb. 1).  
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2. Bevestig de draaiarmatuur (1) die zich in 
de levering aan de rechterkant van de 
achterrand van de wasbak (4) bevindt 
(afb. 2). 

3. Hiervoor de moer van kunststof (2) 
losdraaien van de onderkant van de 
draaiarmatuur (1) en de ring eraf halen. 

4. Het schroefdraad van de draaiarmatuur (1) 
door de opening van de wasbak steken (4). 
Plaats de geleverde ringen tussen de 
draaiarmatuur (1) en de wasbak (4) en de 
wasbak (4) en de moer van kunststof (2).  

5. De moer van kunststof (2) opnieuw op het 
schroefdraad van de draaiarmatuur (1) 
aan de onderkant van de wasbak (4) 
plaatsen (afb. 2). 

 

Afb. 2 

6. Draai één van de einden van de elastische slang (3) vast aan de aansluting 
van de draaiarmatuur (1).  

7. De afvoerset bevestigen aan de afvoer van de wasbak. Zorg ervoor dat een dunne 
pakking voor de wasbak tussen de afvoerset en de wasbak en de dikkere pakking 
tussen de onderkant van de wasbak en de moer worden bevestigd (afb. 2). 

 

4 

1 

3 

2 
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Het installeren van de mengkraan voor koud- en warmwater / armatuur 
voor kniebediening 

 

 

8. Naar boven toe openen van de voorste 
afdekplaat (5) van de wasbak.   

9. De mengkraan (12) bevestigen aan 
het schroefdraad (6) van de armatuur 
voor kniebediening (10) (afb. 3). 

10. Neem de pijl die de richting van 
de mengkraan (12) aangeeft, en 
de pijl op de armatuur voor de 
kniebediening (10) in acht.  
Afb. 4 toont de juist manier van 
monteren. 

11. De armatuur voor de kniebediening (10) 
met de mengkraan (12) zodanig 
bevestigen in de opening van de metalen 
plaat (9) aan de voorkant van de wasbak 
dat de knop (7) van de armatuur voor de 
kniebediening zich aan de voorkant 
bevindt.   

12. Het vrije uiteinde van de geleverde 
elastische slang (3) aan de armatuur 
voor de kniebediening (10) bevestigen, 
de slang op het schroefdraad van de 
armatuur voor de kniebediening (10) vast 
draaien (afb. 3). 

 
 

Afb. 3 

 

 
 

Afb. 4 
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Het bevestigen van de wasbak 
 

 De wasbak dichtbij de watertoevoer ophangen.  

 Voor het monteren van de wasbak, de eigenschappen van de wand controleren 
waaraan de wasbak zal worden gemonteerd. De wand moet in staat zijn het 
gewicht van de wasbak te dragen. 

 Door de openingen die zich bevinden in de montage-rail (onderstaande afb.) 3 punten 
op de juiste plaats op de wand markeren. 

 

 
 

 In de wand gaten boren en de geleverde pluggen erin plaatsen. 

 Met behulp van de schroeven de montage-rail aan de wand vastschroeven.  

 Vervolgens de wasbak aan de bovenste rand van de montage-rail ophangen.  
 
 

De aansluiting voor koud / warm water 
 

 Met behulp van de elastische slangen de aansluiting voor koud water (11) en de 
aansluiting voor warm water (13) aan de mengkraan (12) bevestigen. Met behulp 
van de schroef (8) kan de juiste verhouding warm en koud water worden 
ingesteld (afb. 3). 

 
 

Afvoeraansluiting 
 

 

 

De wasbak aansluiten op de afvoerbuis. Hiervoor de 
bijgeleverde verbindingspijpen en de sifon gebruiken. 

A. De benodigde lengte van de verbindingspijp vanaf 
de afvoer van de wasbak tot aan de aansluiting van 
de afvoer in de wand afmeten en op de juiste manier 
afsnijden. Vervolgens de verbindingspijp met de 
sifon verbinden. 

De verbindingspijp plaatsen in de mof van de 
afvoerpijp in de wand, de pakking plaatsen en 
vastdraaien.   

B. Het tweede eind van de sifon in de mof van de 
afvoer van de wasbak plaatsen. Ook hier een 
pakking plaatsen en het geheel vastdraaien met 
behulp van een tang voor de sifon en de moer. 

B 

A 
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Zeepdispenser 
 

 De zeepdispenser bevestigen aan de 
handgreep en vullen met vloeibare zeep. 

Aanwijzing: Bij het eerste gebruik moet de 

zeepdispenser geheel gevuld zijn, om de lucht 
geheel uit de doseerpomp te verwijderen.   

 Om zeep te nemen, op de knop aan de 
voorkant drukken. 

 
 

 

Kniebediening 
 

 De wasbak wordt bediend door met de 
knie de voorste afdekplaat in het gebied 
met de markering „PUSH“ in te drukken 

(afb. rechts). 

 Dan zal er 15 seconden water stromen 
uit de draaiarmatuur. Na het verstrijken 
van de tijd, wordt de watertoevoer 
automatisch onderbroken.  

 

 

 

 

Reiniging  
 

 De wasbak regelmatig reinigen met een zacht doekje en een niet schurend 
reinigingsmiddel. 
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