
installatie | bevestiging voor uitvoering meubel tussen wanden

TORINO TW

Inhoud

Badkamermeubel 100 mm blad - single 2

Badkamermeubel 100 mm blad - single links 3

Badkamermeubel 100 mm blad - single rechts 4

Badkamermeubel 100 mm blad - large 5

Badkamermeubel 100 mm blad - double 6

Bevestiging badkamermeubel 100 mm blad 7

Badkamermeubel 50 mm blad - single 8

Badkamermeubel 50 mm blad - single links 9

Badkamermeubel 50 mm blad - single rechts 10

Badkamermeubel 50 mm blad - large 11

Badkamermeubel 50 mm blad - double 12

Bevestiging badkamermeubel 50 mm blad 13

Badkamermeubel 12 mm blad - single 14

Badkamermeubel 12 mm blad - single links 15

Badkamermeubel 12 mm blad - single rechts 16

Badkamermeubel 12 mm blad - large 17

Badkamermeubel 12 mm blad - double 18

Bevestiging badkamermeubel 12 mm blad 19

Op locatie passend maken 20

Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren 
alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd 
moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand 
opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. 
Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.
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w k

hart meubel

Op locatie passend maken

p = peil
maatvoering in millimeters

afgewerkte vloer (p)

installatie wastafelmeubel | single wastafel tussen wanden | 100 mm bladdikte

TORINO TW

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

150 150

450+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

situatie voor opstelling met een breedte van

 

Model  Min.  Max.

Torino TW 800  812 950

Torino TW 900  912 1050

Torino TW 1000  1012  1150

Torino TW 1100  1112  1250

Torino TW 1200  1212  1350

Torino TW 1300  1312  1450

Torino TW 1400  1412  1550

Torino TW 1500  1512  1650

Centreer het meubel tussen de wanden

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

100

500
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situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

p = peil
maatvoering in millimeters

afgewerkte vloer (p)

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | single left wastafel tussen wanden | 100 mm bladdikte

TORINO TW

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

100

500

w k

hart meubel

A

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

450+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | single right wastafel tussen wanden | 100 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

100

500

afgewerkte vloer (p)

w k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

450+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

A
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | large wastafel tussen wanden | 100 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model   min. max.

Torino TW 1200   1212  1350

Torino TW 1300   1312  1450

Torino TW 1400   1412 1550

Torino TW 1500   1512 1650

Torino TW 1600   1612  1750

Torino TW 1700   1712  1850

Torino TW 1800   1812  1950

Torino TW 1900   1912  2050

Torino TW 2000   2012  2150

Torino TW 2100   2112  2250

Torino TW 2200   2212 2350

Torino TW 2300   2312 2450

Torino TW 2400   2412 2550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

100

500

afgewerkte vloer (p)

w kw k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

450+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

650
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | double wastafel tussen wanden | 100 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

100

500

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w kw k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

450+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

A A
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bevestigingsinstructie wastafelmeubel | Torino Tussen Wanden | 100 mm bladdikte

te monteren wandplaat

de ophanghaak van het wastafel-
meubel valt in een van deze deze 
twee openingen

meubelplaat, voorgemon-
teerd in wastafelmeubel

ophanghaak

stelschroef horizontale afstelling

stelschroef verticale afstelling

120

120

62

8

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

hart meubeldubbele lade
A A

62
107

75

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

hart meubeldubbele lade met wasbak in het midden
A A

 A

Torino TW 800 312

Torino TW 900 362

Torino TW 1000  412

Torino TW 1100 462

Torino TW 1200 512

  

 

 

Torino TW 1300 562

Torino TW 1400  612

Torino TW 1500 662

Torino TW 1600 712

Torino TW 1700 762

Torino TW 1800 812

Torino TW 1900 862

Torino TW 2000 912

Torino TW 2100 962

Torino TW 2200 1012

Torino TW 2300 1062

Torino TW 2400 1112

maatvoering in mm - p = peil

62

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

enkele lade
A A

hart meubel

Centreer het meubel tussen de wanden

Centreer het meubel tussen de wanden

Centreer het meubel tussen de wanden
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w k

hart meubel

Op locatie passend maken

p = peil
maatvoering in millimeters

afgewerkte vloer (p)

installatie wastafelmeubel | single wastafel tussen wanden | 50 mm bladdikte

TORINO TW

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

150 150

500+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

situatie voor opstelling met een breedte van

 

Model  Min.  Max.

Torino TW 800  812 950

Torino TW 900  912 1050

Torino TW 1000  1012  1150

Torino TW 1100  1112  1250

Torino TW 1200  1212  1350

Torino TW 1300  1312  1450

Torino TW 1400  1412  1550

Torino TW 1500  1512  1650

Centreer het meubel tussen de wanden

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

50

500
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situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

p = peil
maatvoering in millimeters

afgewerkte vloer (p)

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | single left wastafel tussen wanden | 50 mm bladdikte

TORINO TW

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

w k

hart meubel

A

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

500+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

50

500
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | single right wastafel tussen wanden | 50 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

500+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

A

50

500
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | large wastafel tussen wanden | 50 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model   min. max.

Torino TW 1200   1212  1350

Torino TW 1300   1312  1450

Torino TW 1400   1412 1550

Torino TW 1500   1512 1650

Torino TW 1600   1612  1750

Torino TW 1700   1712  1850

Torino TW 1800   1812  1950

Torino TW 1900   1912  2050

Torino TW 2000   2012  2150

Torino TW 2100   2112  2250

Torino TW 2200   2212 2350

Torino TW 2300   2312 2450

Torino TW 2400   2412 2550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w kw k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

500+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

650

50

500
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | double wastafel tussen wanden | 50 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w kw k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

500+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

A A

50

500
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bevestigingsinstructie wastafelmeubel | Torino Tussen Wanden | 50 mm bladdikte

te monteren wandplaat

de ophanghaak van het wastafel-
meubel valt in een van deze deze 
twee openingen

meubelplaat, voorgemon-
teerd in wastafelmeubel

ophanghaak

stelschroef horizontale afstelling

stelschroef verticale afstelling

120

120

62

8

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

hart meubeldubbele lade
A A

62
107

75

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

hart meubeldubbele lade met wasbak in het midden
A A

 A

Torino TW 800 312

Torino TW 900 362

Torino TW 1000  412

Torino TW 1100 462

Torino TW 1200 512

  

 

 

Torino TW 1300 562

Torino TW 1400  612

Torino TW 1500 662

Torino TW 1600 712

Torino TW 1700 762

Torino TW 1800 812

Torino TW 1900 862

Torino TW 2000 912

Torino TW 2100 962

Torino TW 2200 1012

Torino TW 2300 1062

Torino TW 2400 1112

maatvoering in mm - p = peil

62

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

enkele lade
A A

hart meubel

Centreer het meubel tussen de wanden

Centreer het meubel tussen de wanden

Centreer het meubel tussen de wanden

8

alleen bij 
binnenlade links
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w k

hart meubel

Op locatie passend maken

p = peil
maatvoering in millimeters

afgewerkte vloer (p)

installatie wastafelmeubel | single wastafel tussen wanden | 12 mm bladdikte

TORINO TW

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

150 150

550+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

situatie voor opstelling met een breedte van

 

Model  Min.  Max.

Torino TW 800  812 950

Torino TW 900  912 1050

Torino TW 1000  1012  1150

Torino TW 1100  1112  1250

Torino TW 1200  1212  1350

Torino TW 1300  1312  1450

Torino TW 1400  1412  1550

Torino TW 1500  1512  1650

Centreer het meubel tussen de wanden

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

12

500
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situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

p = peil
maatvoering in millimeters

afgewerkte vloer (p)

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | single left wastafel tussen wanden | 12 mm bladdikte

TORINO TW

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

w k

hart meubel

A

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

550+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

12
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | single right wastafel tussen wanden | 12 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

550+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

A
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | large wastafel tussen wanden | 12 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model   min. max.

Torino TW 1200   1212  1350

Torino TW 1300   1312  1450

Torino TW 1400   1412 1550

Torino TW 1500   1512 1650

Torino TW 1600   1612  1750

Torino TW 1700   1712  1850

Torino TW 1800   1812  1950

Torino TW 1900   1912  2050

Torino TW 2000   2012  2150

Torino TW 2100   2112  2250

Torino TW 2200   2212 2350

Torino TW 2300   2312 2450

Torino TW 2400   2412 2550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w kw k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

550+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

650
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p = peil
maatvoering in millimeters

 1.100 +p - 90° kraan B Dutch
 1.050 +p - 45° kraan B Dutch

 900 +p - advieshoogte wastafel  900 +p - advieshoogte wastafel

 750 +p - watertoevoer (kraan op blad)  750 +p - watertoevoer (kraan op blad)
 700 +p - afvoer Ø 40 mm  700 +p - afvoer Ø 40 mm

afgewerkte vloer (p) afgewerkte vloer (p)

opstelling met 90° kraan opstelling met 45° kraan

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

5/4 inch sifon, niet standaard 
meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv 
aansluitingen door klant te maken

installatie wastafelmeubel | double wastafel tussen wanden | 12 mm bladdikte

TORINO TW

situatie voor opstelling met een breedte van

 
Model  min. max.  A

Torino TW 1400  1412 1550 350

Torino TW 1500  1512 1650 375

Torino TW 1600  1612  1750 400

Torino TW 1700  1712  1850 425

Torino TW 1800  1812  1950 450

Torino TW 1900  1912  2050 475

Torino TW 2000  2012  2150 500

Torino TW 2100  2112  2250 525

Torino TW 2200  2212 2350 550

Torino TW 2300  2312 2450 575

Torino TW 2400  2412 2550 600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u 
het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

afgewerkte vloer (p)

w kw k

hart meubel

Op locatie passend maken

afgewerkte vloer (p)

150 150

550+p positie wandcontactdoos in de 
wand tbv dubbel stopcontact 

in lade

Centreer het meubel tussen de wanden

A A
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bevestigingsinstructie wastafelmeubel | Torino Tussen Wanden | 12 mm bladdikte

te monteren wandplaat

de ophanghaak van het wastafel-
meubel valt in een van deze deze 
twee openingen

meubelplaat, voorgemon-
teerd in wastafelmeubel

ophanghaak

stelschroef horizontale afstelling

stelschroef verticale afstelling

120

120

62

8

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

hart meubeldubbele lade
A A

62
107

75

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

hart meubeldubbele lade met wasbak in het midden
A A

 A

Torino TW 800 312

Torino TW 900 362

Torino TW 1000  412

Torino TW 1100 462

Torino TW 1200 512

  

 

 

Torino TW 1300 562

Torino TW 1400  612

Torino TW 1500 662

Torino TW 1600 712

Torino TW 1700 762

Torino TW 1800 812

Torino TW 1900 862

Torino TW 2000 912

Torino TW 2100 962

Torino TW 2200 1012

Torino TW 2300 1062

Torino TW 2400 1112

maatvoering in mm - p = peil

62

afgewerkte vloer (p)

900 +p

838

enkele lade
A A

hart meubel

Centreer het meubel tussen de wanden

Centreer het meubel tussen de wanden

Centreer het meubel tussen de wanden
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Op locatie passend maken | wastafelmeubel Torino Tussen Wanden

Bovenaanzicht Centreer het meubel tussen de wanden

Bevestig het meubel aan de achterwand.

Kort de passtroken in tot het juiste formaat. 

Bevestig de passtroken aan het meubel. 

Plaats de lade(s) terug in het meubel.

Maak het blad op maat.

Plaats het blad op het meubel en kit rondom af

Haal de lade(s) uit het meubel.

Centreer het meubel tussen de wanden.

Haal de passtroken van het meubel om in te korten.
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