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Lees voor het gebruik de instructies en 
waarschuwingen zorgvuldig door om een 
veilige en bevredigende werking van dit pro-
duct te garanderen.
De glas plank houder wordt geleverd met 
schroeven en muurpluggen geschikt voor 
een stenen muur. Voor andere muurtypen 
(bijv. holle gipsplaat) zijn alternatieve be-
vestigingen nodig. Neem bij twijfel contact 
op met een gekwalificeerd persoon.

Installatie instructies.

Onderdelen:
1) 1 Houten plank

Bevestigingen::
(A) Muurschroeven 50 mm x2
(B) Muurpluggen 40 mm x2

Niveau (horizontaal)
Muurgat

Cook house – glas plank houder
nr. 230-720
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Montage instructies:

U heeft een boormachine, steenboren, middelgrote kruiskopschroevendraaier, een 
waterpas en potlood nodig om dit product te installeren. Zorg ervoor dat het muu-
roppervlak van geschikte sterkte en constructie is voordat het wordt opgehangen. 
Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerd persoon.

Meet zorgvuldig de positie van de gaten an de achterkant van de plank. Markeer 
de boorgaten voor de muurpluggen op de muur met behulp van een waterpas om 
de uitlijning te controleren. Boor de gaten 45mm diep en duw muurpluggen er  
zover in dat ze gelijk met de muur liggen.

*Hulpvolle hint: Gebruik voor het nauwkeurig boren van muurgaten eerst een 
kleinere boor. Verwissel vervolgens voor een grotere boor en boor opnieuw.

Bevestig de muurschroeven goed en laat de schroefkoppen 4 mm uit de muur  
steken.

Leid de sleutelgat-ophangsleuven over de muurschroeven en controleer voor  
gebruik of deze goed aan de muur zijn bevestigd. Indien nodig, verstel de diepte 
van de muurschroeven.

Totaal maximum gewicht 6 kg

Reiniging:
Veeg schoon met een vochtige doek met een milde zeepoplossing; gebruik geen 
stoffen die schuurmiddelen bevatten.

Waarschuwingen
De Cook house glas plank houder kan zes glazen bewaren, geschikt voor basisaf-
metingen tot een diameter van negentig millimeter. Vóór gebruik de glazen cont-
roleren of deze goed in de gleuven zitten.




