Toiletrolhouder
Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door om schade te voorkomen.

Introductie
Hartelijk dank voor het kiezen van Sanics! Lees voor gebruik deze handleiding
aandachtig door om eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Volg te
allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor een veilig gebruik van dit product. Als
u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u gemakkelijk
contact met ons door te mailen naar klantenservice@sanicswinkel.nl

De Sanics Toiletrolhouder
Dit product is een toiletrolhouder, dat kan worden gebruikt voor het ophangen van
uw toiletrollen. Deze toiletrolhouder is gemaakt van hoogwaardig RVS en is
volledig water- en stootbestendig. Bij het pakket zit een montage set zodat u de
toiletrolhouder eenvoudig kan monteren.

Inhoud verpakking
•
•

1x Sanics Toiletrolhouder
1x Montage set

Instructies
•
•
•
•

Houdt de schroeven te allen tijde uit de buurt van kinderen.
Bij het boren van de boorgaatjes, houdt de boor altijd recht voor de schroeven.
Zorg dat u het product recht monteert voor het mooiste resultaat. Een
waterpas kan hierbij helpen.
Extra voorzichtigheid is geboden tijdens het monteren van het product. Dit om
schade aan het product en de ondergrond te voorkomen.

Toepassingsgebied: Het product kan worden gemonteerd op nagenoeg alle
stevige ondergronden.

Hoe bevestig je de houder?
Benodigdheden:
Potlood, boor, hamer, schroevendraaier en de meegeleverde montage set.

Montage stappen:
Stap 1: Schroef het metalen plaatje (te vinden in de bevestigings zijde van de
toiletrolhouder) los met de inbussleutel.
Stap 2: Houdt het plaatje tegen de muur en gebruik een potlood om de juiste
afmetingen op de muur te tekenen.
Stap 3: Boor dan de gaten in de muur en steek de pluggen in deze gaten.
Stap 4: Vervolgens schroef je het metalen plaatje op de pluggen met behulp van
de meegeleverde schroeven. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
Stap 5: Hang de toiletrolhouder aan de muur en draai deze aan de onderzijde
vast met de inbussleutel.

Veelgestelde vragen
V: Is dit product water- en stootbestendig?
A: Ja. Dit product kan zonder moeite worden gemonteerd in vochtige ruimtes en is
volledig stootbestendig.
V: Kan ik zomaar in alle ondergronden boren?
A: Nee. Sommige ondergronden zijn fragiel en er kan daardoor schade ontstaan
tijdens het boren. Indien u niet zeker weet of de ondergrond geschikt is om in te
boren, adviseren wij u om contact op te nemen met een lokale kluszaak of een
mail te sturen naar klantenservice@sanicswinkel.nl.
V: Ik zou het product graag willen retourneren. Kan dat?
A: Ja. U kunt het product met gemak retourneren binnen 1 maand na aankoop
op de bestelpagina van bol.com. U zult het volledige aankoopbedrag binnen 3
werkdagen na ontvangst op de rekening teruggestort krijgen.
V: Waar kan ik het volledige assortiment van Sanics vinden?
A: Klik hier of scan de QR-code hieronder en ons assortiment zal verschijnen!

Sanicswinkel
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