
 
 

 

 

 

Spoelbak plaatsen 

 
De spoelbak is het hart van elke keuken. 60% van het werk in de keuken gebeurt aan de spoelbak. Het 
voorbereiden van de maaltijd, wassen, schillen en snijden zijn belangrijke dagdagelijkse zaken die moeten 
gebeuren. Daarom geeft het een enorme meerwaarde aan uw keuken wanneer u deze vervangt door een 
nieuwe. 

De nieuwste spoelbakken bieden maximale onderhoudsvriendelijkheid. Op de speciale materialen krijgen 
vuil en water nauwelijks vat. Silgranit en keramiek bijvoorbeeld, bieden een ongeëvenaard gemak qua 
onderhoud en duurzaamheid. 

 

Dit is de reden waarom wij u een uitleg geven hoe u een nieuwe spoelbak plaatst. Lees daarom deze 
handleiding goed door en ga vervolgens van start. 

 

Benodigdheden voor de plaatsing van de spoelbak: 

• Meter (stok- of rolmeter) 

• Potlood of stift 

• Boormachine 

• Boor 10mm of speedboor 

• Decoupeerzaag 

• Aangepast zaagblad (zie afbeelding  onder) 

• Siliconenpistool 

• Sanitair siliconen 

• Plamuurmes 

• Schroevendraaier 

• Afplaktape of schilders tape 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Pak de spoelbak uit en controleer deze op beschadigingen. 

   Neem de mal of het sjabloon uit de doos wanneer aanwezig. 

   Zijn deze niet aanwezig neem dan de buitenmaat van de spoelbak en noteer deze op een 

   blaadje papier voor later. 

 

                                  

 

2.Bepaal de plaats van de spoelbak. 

   Leg de spoelbak ondersteboven op het werkblad met het verlek aan de juiste kant. 

  Controleer of de spoelbak met overloop past in de spoelkast onder. 

  Hou rekening met de oversteek van uw werkblad ten opzichte van de kast er onder. 

  Zorg dat de voorste zaagsnede binnen de kast valt en dat er zeker nog een stukje van minimum 1cm blijft   

  staan aan de voorzijde van de korpus van uw kast.(zie afbeelding A) 

  Neem de afplaktape en kleef deze op het werkblad gelijk aan de grootte van de spoelbak.(zie afbeeld. B) 

 

 

 

                                          

 



                                             

 

 

3.Kleef nu de mal op het werkblad gelijk aan de afgetekende lijn zoals hierboven afgetekend. 

   Wanneer er geen mal is meegeleverd teken dan eerst de buitenmaat van de spoelbak af,  deze maten 

   heb je genoteerd in stap 1. 

   Teken nu een tweede lijn af aan de binnenzijde met een tussenafstand van 1cm. 

 

   Voorbeeld: Stel de spoelbak heeft een buitenmaat van 100cm x 50cm dan moet de uitsparing van de     

                     Spoelbak 98cm x 48cm zijn.  

                     Controleer wel de radius (ronding) van de hoeken ! Wanneer het om een grootte radius gaat   

                     mag je  zeker geen rechte hoeken zagen in het werkblad want dan dekt de spoelbak de  

                     uitsparing niet volledig af.(zie afbeelding C) 

                      

                      

                                              

    

                    

 

 

 

 



4.Boor nu in elke hoek een gat van 10mm, enkel wanneer de radius van de spoelbak groter 

   is mag je niet in de hoeken boren maar in het midden van elke lijn waar je dan kan begin- 

   nen met de decoupeerzaag. 

 

                                

 

5.Nu kan je voorzichtig beginnen met het uitzagen van de uitsparing, wanneer het de  be- 

   doeling is om de uitsparing van het kunststof werkblad langs boven uit te voeren is het 

   aangeraden om een zaagblad te gebruiken speciaal hiervoor voorzien. 

   Het zaagblad is voorzien van tanden die naar beneden zijn gericht, dus deze duwen 

   naar beneden om er voor te zorgen dat er aan de bovenzijde van de zaagsnede geen 

   stukken uit het werkblad uitbreken en zo een mooie zaagsnede maakt.(afbeelding D) 

 

 

                                 

 

 

                                  

 

 



6.Na het uitzagen van de uitsparing is het voornaam dat je de binnenzijde van het werkblad inspuit 

   met silicone en daarna gelijkmatig uitsmeert met een plamuurmes tegen het indringen van water. 

   Dit voorkomt dat het werkblad kan zwellen wanneer er toch een beetje water onder de spoelbak 

   zou terecht komen. 

 

                                

 

7.Voor je de spoelbak gaat plaatsen in de uitsparing kan je best eerst de keukenkraan monteren op 

   de spoelbak. Anders zal je dit moeten doen in de kleine ruimte van de kast en is de moer waar je  

   de kraan mee vast zet moeilijk te bereiken. 

   Als er een afdichting voor de spoelbak is meegeleverd vergeet deze dan niet eerst onder de spoelbak 

   aan te brengen voor u deze monteert. 

   Gebruik alle meegeleverde klemmen om de spoelbak vast te zetten. 

 

8.Nu ben je zo ver dat de spoelbak aangesloten kan worden op de aan- en afvoer van het water. 

   Tip: Gebruik voor de afvoer een plaatsbesparende sifon of reukafsluiter (afbeelding E) dit om ruimte te    

   creëren en deze ruimte te benutten om een vuilbaksysteem te plaatsen onder de spoelbak. 

 

                                    

 

Sluit nu de mengkraan aan op de hoekstopkraantjes met rekening te houden van koud en warm water. 

 

Na dit alles te hebben uitgevoerd zoals boven omschreven is het voornaam alle aansluitingen van af- en 
aanvoer goed te testen op lekken. 

 

Nu kan u genieten van uw nieuwe spoelbak in de keuken. Veel succes. 


