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BESCHRIJVING PRODUCT 
 

Benaming Kast met vuilnisbak 

Model: 700A1 700A1A 

Art.-Nr.: 316347 317347 

Materiaal: CNS 18/10 

Versie: 

 soort deur: klapdeur  

 in hoogte verstelbare poten 

 in hoogte verstelbaar: 850 - 900 mm 

 zonder rand  met rand 40 mm 

Versie binnenbak:  edelstaal 

 afmetingen: B 250 x D 295 x H 400 mm 

 inhoud: 28 liter 

 met zijhandgrepen 

 uitneembaar 

Afmetingen: B 400 x D 700 x H 850 mm 

Gewicht: 28 kg 28,1 kg 

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen! 
 
Onderdelenoverzicht 
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4 Poten (4) 
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Aanwijzingen voor de gebruiker 
 

 Pak de kast met de vuilnisbak uit en verwijder en utiliseer al het 
verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieuregelgeving. 

 Verwijder de beschermende film voorzichtig; als u een schaar of ander gereedschap 
gebruikt, zorg er dan voor dat u de buitenkant niet bekrast. 

 Plaats de kast met de vuilnisbak op de gewenste plaats en stel de verstelbare poten 
in door los- of vastschroeven 

 Zorg er bij het instellen voor dat er voldoende ruimte aan de bedieningszijde is voor 
het openen van de kastdeur. 

 Plaats de vuilnisbak in de kast: hang hem op een ophangelement dat op de kastdeur 
is geplaatst. 

 
 

 
 

 Maak de kast met de vuilnisbak regelmatig schoon. 

 Open de kastdeur en verwijder de vuilnisbak uit de kast met behulp van de 
zijhandgrepen. Reinig hem grondig van binnen en van buiten met een zachte 
doek en een mild reinigingsmiddel. Spoel af met schoon water en droog de 
afvalbak tenslotte grondig af. 

 Veeg de kastombouw met de vuilnisbak en de kastdeur regelmatig af met een 
zachte, vochtige, niet-pluisende doek. In het geval van zware vervuiling een mild 
reinigingsmiddel gebruiken. 

 Gebruik een zachte, droge doek om gereinigde oppervlakken te polijsten. 

 Gebruik nooit schurende of schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of 

sponzen die het oppervlak van de kast met vuilnisbak kunnen bekrassen. 
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Franz-Kleine-Str. 28 Fax: +49 5258 971-120 
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Duitsland   www.bartscher.com 
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