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Inhoud verpakking 
 2 (3) Spiegelblikken 

 2 (3) Metalen haken 

 2 drukknoppen 

 2 (4) afstand houders 

 4 (5) schroeven 

 4 (5) pluggen 

 

Montagehandleiding 
 

Voorbereiding 
Positie van de spiegel bepalen aan de muur (bijvoorbeeld door het aftekenen van de 

spiegelhoeken op de muur) 

Handelingen op de spiegelachterzijde (1) 
Spiegel op een schone en vlakke oppervlakte leggen. Spiegelachterkant reinigen met 

een siliconenvrij reinigingsmiddel. Spiegelachterkant moet stof-, vet- en vochtvrij zijn. 

Opplakken van de spiegelblikken 
Folie verwijderen van de kleeflaag. Spiegelblik opplakken  op 5cm van de bovenzijde 

en 5 cm van de zijkant van de spiegel. Spiegelblikken strak en gelijkmatig aandrukken. 

Bij montage van spiegel tot 36 kilo, derde blik in het midden van de spiegel opplakken 

op 5cm van de bovenrand. 

Opplakken van de afstand houders 
De afstand houders dienen als extra ondersteuning van de spiegel (vooral bij lange, 

smalle spiegels). Folie verwijderen van de deklaag en afstand houders aanbrengen in 

het midden van de spiegel. 

Handelingen aan de muur (2) 
Aanbrengen van de metalen haken. Boor 10cm van de denkbeeldige zijkant van de 

spiegelpositie de gaten voor de pluggen (boorgat ⌀ 6mm). Bij montage met ophang 

set tot 36kg extra boorgat in het midden op 7cm van de denkbeeldige bovenrand. Nu 

de metalen haken vastschroeven. 

Aanbrengen van de drukknoppen 
Boor 5cm van de onderzijde en 10cm van de zijkant de gaten voor de pluggen. De 

drukknoppen worden zo aan de wand geschroefd, dat de beschermingsfolie naar de 

spiegelzijde staat.  

Aanbrengen van de spiegel 
Hang de spiegel aan de bovenste bevestigingselementen op en controleer de positie. 

Door het verschuiven van de metalenhaken werk je de hoogteverschillen weg. Nu 

schroef je de haken definitief vast.  
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Ophangen van spiegel 
Haal de bescherming folie van de drukknoppen af. Hang de spiegel aan de bovenste 

bevestigingselementen op en druk de spiegel met een lichte druk naar beneden aan. 

De spiegel is nu aan de muur bevestigd.  

Afnemen van de spiegel 
Pak de spiegel aan de onderzijde vast rondom de drukknoppen. D.m.v. een korte 

hevige ruk is de spiegel los te halen. Til de spiegel nu uit de metalen haken.  

 

Geschikt voor vochtige ruimtes. Niet geschikt voor speciaal gecoate spiegels zoals 

bijvoorbeeld ‘Mirox safe’.  

 

 

 


