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Drawer Box 120 = 1088
Drawer Box 140 = 1288
Drawer Box 160 = 1488
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Ø10 mm  55 mm

1 BEVESTIG DE BUITENSTE MONTAGEPLATEN

6x 6x6x
Draai de bout losjes in het 
anker voor plaatsing. Dit 
voorkomt vervuiling van het 
schroefdraad.

WOODEN DRAWER BOX

HANDLEIDING

WOODEN DRAWER BOX
Drawer Box 100,  afm.100x46x45 cm, 1 lade
Drawer Box 120,  afm.120x46x45 cm, 1 lade
Drawer Box 120,  afm.120x46x45 cm, 2 lade
Drawer Box 140,  afm.140x46x45 cm, 2 lade
Drawer Box 160,  afm.160x46x45 cm, 2 lade

Controleer bij ontvangst op 
beschadigingen en lees deze 
instructies alvorens te monteren
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Ø10 mm  55 mm

bovenzijde gelijk aan buitenzijde 

horizontale positie in het werk bepalen, 
afhankelijk van aanwezige doorvoeren of 
aansluitingen

LET OP! Het gewicht van de kast vereist
 een tweede persoon of hulpmiddelen.

HANG DE KAST OP AAN DE MONTAGEPLATEN.3

STEL DE OPHANGING AF 4

2 MIDDELSTE  MONTAGEPLAAT BEVESTIGEN
(ALLEEN BIJ 2 LADEN)
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https://www.blum.com/nl/nl/01/30/30/25/#

5

6 BRENG EEN DUNNE  BLANKE KITRAND AAN OP DE  ACHTERZIJDE  
VAN HET BLAD EN PLAATS  HET OP HET MEUBEL. 

7 PLAATS HET  BLAD, CONTROLEER  DE  AFSTELLING VAN DE  LADES 

10X

6x

6x

BRENG EVENTUELE UITSPARINGEN AAN IN HET BLAD.

(indien gewenst kan het blad ook aan de 
achterste blende vast worden geschroefd)

 <http://looox.nl/download/blumvideo.mp4>bekijk de video op
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5

6 BRENG EEN DUNNE  BLANKE KITRAND AAN OP DE  ACHTERZIJDE  
VAN HET BLAD EN PLAATS  HET OP HET MEUBEL. 

7

8

PLAATS HET  BLAD, CONTROLEER  DE  AFSTELLING VAN DE  LADES 

CONTACTPUNTEN TUSSEN MUUR EN
MEUBEL AFKITTEN

BRENG EVENTUELE UITSPARINGEN AAN IN HET BLAD.

(indien gewenst kan het blad ook aan de 
achterste blende vast worden geschroefd)
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Let op! Lees deze instructies voor montage en gebruik! Controleer op schade voor montage. Na montage 
gemelde beschadigingen geven geen recht op garantie. 

Massief eiken 
Ons massief Europees eikenhout, duurzaam geproduceerd volgens Europese richtlijnen, geeft veel warmte in de badkamer. Het 
geselecteerde eiken is door de jaren heen gegroeid en heeft veel CO2 kunnen opnemen. Door deze groei is elk stuk hout anders. Dit 
is te zien aan de structuur en kleuring van het materiaal. Let op, hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan t.o.v. een foto of samples. 

Hout heeft de eigenschap dat het werkt. Lichte kromming en oppervlakte onvolkomenheden kunnen na verloop van tijd aan het 
licht komen. Dit is geen functioneel probleem, echter vanuit esthetisch oogpunt dient het beperkt te blijven. 

Onderhoud eiken
Al onze eiken producten zijn beschermd met LoooX Oak Protect. De LoooX Oak Protect bestaat uit een aantal unieke beschermen-
de laklagen die de matte uitstraling van ons hout intact laten.

Door het eikenhout regelmatig te onderhouden blijft het in topconditie. Hiervoor is de LoooX Wood Maintenance Set  
(art.nr. WMS) ontwikkeld. Het onderhoudsmiddel zorgt o.a voor een extra waterafstotende laag. Dit maakt de reiniging  
van eiken eenvoudig.

Advies eiken
  eikenhout schoon en droog achterlaten, geen enkele vloeistof laten intrekken;
  zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het eiken product is geplaatst;
  plaats het eiken product nooit in directe omgeving van een bad of douche zonder een vaste scheidingswand;
  geen corrosieve, aluminium of vochtige producten direct op het hout plaatsen (scheerschuimbussen, tandpasta, rode wijn e.d.); 
  geen agressieve schoonmaakmiddelen en scherpe/schurende voorwerpen gebruiken (schuurspons, staalwol e.d.);
    alle boorgaten die na levering van de meubelen zijn aangebracht, dienen verzegeld te worden met zuurvrije siliconenkit om 

inwerking van vocht te voorkomen.

Geborsteld rvs delen (afhankelijk van model)
Onderhoud rvs
Om de geborstelde rvs delen intensief te reinigen kan gebruik worden gemaakt van de rvs-behandelingskit  
(art.nr. CLEAN570-580). Deze behandelingskit is verkrijgbaar bij de partij waar ons product is aangeschaft.

Advies rvs
   schoon en droog achterlaten;
   geen agressieve schoonmaakmiddelen en scherpe/schurende voorwerpen gebruiken (schuurspons, staalwol e.d.);
   geen corrosieve of aluminium producten direct op het rvs plaatsen (scheerschuimbussen e.d.)

Gekleurde delen (poedercoating rvs, afhankelijk van model)
Onderhoud gekleurde delen (rvs-poedercoating)
Rvs delen die voorzien zijn van poedercoating kunnen gereinigd worden met een milde allesreiniger.

Advies gekleurde delen (rvs-poedercoating)
   schoon en droog achterlaten, poedercoating kan loslaten indien deze aanbeveling niet wordt opgevolgd;
   geen agressieve schoonmaakmiddelen en scherpe/schurende voorwerpen gebruiken (schuurspons, staalwol e.d.);
   geen corrosieve of aluminium producten direct op het rvs plaatsen (scheerschuimbussen e.d.)

Draagkracht
De Drawer BoX  is succesvol getest met een belasting van 150 kg. Deze test is uitgevoerd met de bijgeleverde bevestigingsmate-
rialen op een betegelde Ytong wand. Afhankelijk van de eigenschappen van de toegepaste wand, zal de draagkracht variëren.  
 

Service
  Voor servicemeldingen kunt u terecht bij de partij waar u ons product heeft aangeschaft. 
 Wijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Afmetingen zijn indicatief. LoooX B.V. is niet aansprake-
lijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik maken van uw LoooX product(en).

Geen corrosieve, aluminium of 
vochtige producten direct op het  
hout plaatsen (scheer schuimbus, 
tandpasta e.d.). Hierdoor kunnen 
onuitwisbare vlekken ontstaan.

Gebruik geen agressieve schoon-
maakmiddelen en scherpe/schu-
rende voorwerpen (schuur spons, 
staalwol e.d.).

!
Schoon en droog achter laten. 
Geen enkele vloeistof laten 
intrekken.

Handle 
with 
care
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