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Alke

“ Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and asked why not. ” ~ Pablo Picasso

Creativity is our business.



INHOUDSTAFEL

Minisets Project Line

Technische tekening installatie en wastafelbladen

PLAY

CUBO

SQUARE

QUADRO

Play met keramische wastafel    p. 6
Play met wastafel in solid surface    p. 6

Play      p. 16
Cubo Project Line     p. 18
Square Project Line     p. 20
Quadro Project Line     p. 22

Cubo Project Line met keramische wastafel   p. 8
Cubo Project Line met wastafel in solid surface   p. 8

Square Project Line met keramische wastafel   p. 10
Square Project Line met wastafel in solid surface   p. 10

Quadro Project Line met wastafel in mineraalmarmer  p. 12

Productinformatie

Verkoops- en garantievoorwaarden

Kasten      p. 27
Volumes en IP-waarden voor elektriciteit in de badkamer  p. 27
Wastafelbladen in mineraalmarmer    p. 28
Wastafelbladen in keramiek    p. 30
Wastafelbladen in solid surface    p. 32

p. 35
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PROJECT LINE - VERKOOPSCONCEPT

AFWERKING
keramiek glanzend wit, met kraangat, met overloop

Door de producteigenschappen van keramiek zijn minimale 
maatafwijkingen mogelijk: zie p. 31

Productinfo en onderhoudsvoorschriften: zie p. 30

AFWERKING
mineraalmarmer glanzend wit, met kraangat, met overloop

Productinfo en onderhoudsvoorschriften: zie p. 28

AFWERKING
solid surface mat wit, met kraangat, inclusief overloop type XXAK177

- een verlengde kogelstang is vereist.
- bij voorkeur combineren met de plaatsbesparende sifon type XXAK 134

Productinfo en onderhoudsvoorschriften: zie p. 32

WASTAFELBLAD C2

PLAY, CUBO, SQUARE - project line

QUADRO

WASTAFELBLAD M1

WASTAFELBLAD S9

PROJECT LINE meubelen zijn in hun standaarduitvoering leverbaar binnen de 15 werkdagen. 
Voor bestellingen van meerdere dezelfde meubelsets in 1 levering: gelieve de levertermijn na te vragen.
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Play
Cubo Project LIne

Square Project LIne
Quadro Project LIne

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

3

4

600
800

600
800

1200

1200

1

F3 K3 F4 K4

2

PLAY F27P - KERAMISCH OF SOLID SURFACE

2 draaideuren

1 lade

2 draaideuren

2 lades

Breedte
(mm)

Keramische 
wastafel

Solid surface
wastafel

Prijs  ()
(€)

Prijs ()
(€)

ONDERBOUWKAST

GREEP

G471 (170mm)
draaideuren

G472 (140mm)
lades

Afwerking: verchroomd

Kies een spiegelelement (zie uitklapbare voorcover)

Kies een aanbouwkast (zie volgende pagina)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ? BESCHIKBARE KLEUREN

Kies een kasttype
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

Kies een wastafelblad

HOE EEN MEUBEL BESTELLEN ?

Mat wit Eik antraciet

() OPGELET: Bovenvermelde prijzen zijn enkel geldig bij aankoop van complete setaanbiedingen (onderbouwkast + wastafelblad + spiegelelement). 
Voor bestelling van setonderdelen (vb. enkel onderbouwkast met wastafel, zonder spiegelelement) wordt een toeslag van 20% toegepast.

Optioneel kunnen Play-onderbouwkasten langs beide zijden voorzien worden van een praktische handdoekhouder. De korpuszijden van de onderbouwkast zijn 
hiertoe langs de binnenzijde reeds voorgeboord. 
Bestelcode: XXAK179 - prijs: €32 per handdoekhouder.

OP AANVRAAG:
Anderen kleuren 
(mat melamine) uit het 
Alke-kleurenassortiment: 
MEERPRIJS: + 20%

1

488
617

600
729

966

1.190

276
405

388
517

754

978

PL009B 60 F.. K..
PL009B 80 F.. K..

PL010B 60 F.. K..
PL010B 80 F.. K..

PL009B 120 F.. K..

PL010B 120 F.. K..

PL011B 60 F.. K..
PL011B 80 F.. K..

PL012B 60 F.. K..
PL012B 80 F.. K..

PL011B 120 F.. K..

PL012B 120 F.. K..



7Alke

Pl
ay

Cu
bo

 P
ro

je
ct

 L
In

e
Sq

ua
re

 P
ro

je
ct

 L
In

e
Qu

ad
ro

 P
ro

je
ct

 L
In

e

350
350

4

4

G471 (170mm)
draaideuren

PLAY F27P

GREEP

Hoge kast 
met 2 deuren

Handdoekhouder
breedte 410mm

Optioneel kunnen Play-onderbouwkasten 

langs beide zijden voorzien worden van een 

praktische handdoekhouder. De korpus-

zijden van de onderbouwkast zijn hiertoe 

langs de binnenzijde reeds voorgeboord

Plaatsbesparende sifon

- afwerking: kunststof
- inbouwhoogte 65mm
- inclusief verloopring

Breedte
(mm)HOGE KAST + ACCESSOIRES Deur

(draairichting)

links
rechts

Code

Aanbouwkast Prijs (€)
mat

Prijs (€)
mat

Prijsgroep A

Kies een hoge kast
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ?

KERAMISCH 800

KERAMISCH 1200

SOLID SURFACE 800

SOLID SURFACE 1200

354
354

32

19

XXAK 179

XXAK 134

PL003T 35L F.. K..
PL003T 35R F.. K..
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Play
Cubo Project LIne

Square Project LIne
Quadro Project LIne

600 links
600 rechts

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

3

4

1200

1

F3 K3 F4 K4

CUBO project line F18P - KERAMISCH OF SOLID SURFACE

Breedte
(mm)

Keramische 
wastafel

Solid surface
wastafel

Prijs () 
(€)

Prijs () 
(€)

ONDERBOUWKAST met draaideuren

GREEP

Kies een spiegelelement (zie uitklapbare voorcover)

Kies een aanbouwkast (zie volgende pagina)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ? BESCHIKBARE KLEUREN

Kies een kasttype
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

Kies een wastafelblad

HOE EEN MEUBEL BESTELLEN ?

Mat wit Eik antraciet

() OPGELET: Bovenvermelde prijzen zijn enkel geldig bij aankoop van complete setaanbiedingen (onderbouwkast + wastafelblad + spiegelelement). 
Voor bestelling van setonderdelen (vb. enkel onderbouwkast met wastafel, zonder spiegelelement) wordt een toeslag van 20% toegepast.

Optioneel kunnen CUBO-onderbouwkasten langs beide zijden voorzien worden van een praktische handdoekhouder. De korpuszijden van de onderbouwkast zijn 
hiertoe langs de binnenzijde reeds voorgeboord. 
Bestelcode: XXAK179 - prijs: €32 per handdoekhouder.

GP
Push open

OP AANVRAAG:
Anderen kleuren 
(mat melamine) uit het 
Alke-kleurenassortiment: 
MEERPRIJS: + 20%

1

2

582
582

370
370

847 1.059

PC011B 60L F.. K..
PC011B 60R F.. K..

PC011B 120 F.. K..

PC012B 60L F.. K..
PC012B 60R F.. K..

PC012B 120 F.. K..
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CUBO project line F18P

GREEP

GP
Push open

Hoge kast 
met 2 deuren

Handdoekhouder
breedte 410mm

Optioneel kunnen Play-onderbouwkasten 

langs beide zijden voorzien worden van een 

praktische handdoekhouder. De korpus-

zijden van de onderbouwkast zijn hiertoe 

langs de binnenzijde reeds voorgeboord

Plaatsbesparende sifon

- afwerking: kunststof
- inbouwhoogte 65mm
- inclusief verloopring

Breedte
(mm)HOGE KAST + ACCESSOIRES Deur

(draairichting)

links
rechts

Code

Aanbouwkast Prijs (€)
mat

Prijs (€)
mat

Prijsgroep A

Kies een hoge kast
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ?

KERAMISCH 600

KERAMISCH 1200

SOLID SURFACE 600

SOLID SURFACE 1200

408
408

32

19

XXAK 179

XXAK 134

PC005T 35L F.. K..
PC005T 35R F.. K..
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Play
Cubo Project LIne

Square Project LIne
Quadro Project LIne

800

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

3

4

1200

1

F3 K3 F4 K4

2

SQUARE project line F26P - KERAMISCH OF SOLID SURFACE

Breedte
(mm)

Keramische 
wastafel

Solid surface
wastafel

Prijs () 
(€)

Prijs () 
(€)

ONDERBOUWKAST met lades

GREEP

Kies een spiegelelement (zie uitklapbare voorcover)

Kies een aanbouwkast (zie volgende pagina)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ? BESCHIKBARE KLEUREN

Kies een kasttype
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

Kies een wastafelblad

HOE EEN MEUBEL BESTELLEN ?

Mat wit Eik antraciet

() OPGELET: Bovenvermelde prijzen zijn enkel geldig bij aankoop van complete setaanbiedingen (onderbouwkast + wastafelblad + spiegelelement). 
Voor bestelling van setonderdelen (vb. enkel onderbouwkast met wastafel, zonder spiegelelement) wordt een toeslag van 20% toegepast.

Optioneel kunnen SQUARE-onderbouwkasten langs beide zijden voorzien worden van een praktische handdoekhouder. De korpuszijden van de onderbouwkast 
zijn hiertoe langs de binnenzijde reeds voorgeboord. 
Bestelcode: XXAK179 - prijs: €32 per handdoekhouder.

G0
Greeploos

OP AANVRAAG:
Anderen kleuren 
(mat melamine) uit het 
Alke-kleurenassortiment: 
MEERPRIJS: + 20%

1

703

1.140

915

1.352

PS005B 80 F.. K..

PS005B 120 F.. K..

PS006B 80 F.. K..

PS006B 120 F.. K..
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SQUARE project line F26P

GREEP

Hoge kast 
met 2 deuren

Handdoekhouder
breedte 410mm

Optioneel kunnen Play-onderbouwkasten 

langs beide zijden voorzien worden van een 

praktische handdoekhouder. De korpuszi-

jden van de onderbouwkast zijn hiertoe 

langs de binnenzijde reeds voorgeboord

Plaatsbesparende sifon

- afwerking: kunststof
- inbouwhoogte 65mm
- inclusief verloopring

Breedte
(mm)HOGE KAST + ACCESSOIRES Deur

(draairichting)

links
rechts

Code

Aanbouwkast Prijs (€)
mat

Prijs (€)
mat

Prijsgroep A

Kies een hoge kast
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ?

KERAMISCH 800

KERAMISCH 1200

SOLID SURFACE 800

SOLID SURFACE 1200

G0
Greeploos

408
408

32

19

XXAK 179

XXAK 134

PS011T 35L F.. K..
PS011T 35R F.. K..
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Play
Cubo Project LIne

Square Project LIne
Quadro Project LIne

800

1200

800

1200

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

15 WERKDAGEN
LEVERTIJD

3

4

1

F3 K3 F4 K4

1

QUADRO project line FA15P - MINERAALMARMER

Breedte
(mm)

Wastafel
mineraalmarmer

Prijs () 
(€)

ONDERBOUWKAST

GREEP

Kies een spiegelelement (zie uitklapbare voorcover)

Kies een aanbouwkast (zie volgende pagina)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ? BESCHIKBARE KLEUREN

Kies een kasttype
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

Kies een wastafelblad

HOE EEN MEUBEL BESTELLEN ?

Mat wit Eik antraciet

() OPGELET: Bovenvermelde prijzen zijn enkel geldig bij aankoop van complete setaanbiedingen (onderbouwkast + wastafelblad + spiegelelement). 
Voor bestelling van setonderdelen (vb. enkel onderbouwkast met wastafel, zonder spiegelelement) wordt een toeslag van 20% toegepast.

Optioneel kunnen QUADRO-onderbouwkasten langs beide zijden voorzien worden van een praktische handdoekhouder. De korpuszijden van de onderbouwkast 
zijn hiertoe langs de binnenzijde reeds voorgeboord. 
Bestelcode: XXAK179 - prijs: €32 per handdoekhouder.

G0
Greeploos

2 draaideuren

2 draaideuren

1 lade/binnenlade

1 lade/binnenlade

OP AANVRAAG:
Anderen kleuren 
(mat melamine) uit het 
Alke-kleurenassortiment: 
MEERPRIJS: + 20%

2

638

847

777

1.125

PQ005B 80 F.. K..

PQ005B 120 F.. K..

PQ006B 80 F.. K..

PQ006B 120 F.. K..
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QUADRO FA15P

GREEP

Hoge kast 
met 2 deuren

Handdoekhouder
breedte 410mm

Optioneel kunnen Play-onderbouwkasten 

langs beide zijden voorzien worden van een 

praktische handdoekhouder. De korpus-

zijden van de onderbouwkast zijn hiertoe 

langs de binnenzijde reeds voorgeboord

Plaatsbesparende sifon

- afwerking: kunststof
- inbouwhoogte 65mm
- inclusief verloopring

Breedte
(mm)HOGE KAST + ACCESSOIRES Deur

(draairichting)

links
rechts

Code

Aanbouwkast Prijs (€)
mat

Prijs (€)
mat

Prijsgroep A

Kies een hoge kast
Kies een kleur voor front (F..) en korpus (K..)

HOE ANDERE ONDERDELEN BESTELLEN ?

MINERAALMARMER 800

MINERAALMARMER 1200

G0
Greeploos

408
408

32

19

XXAK 179

XXAK 134

PQ012T 35L F.. K..
PQ012T 35R F.. K..





Technische informatie
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met overloopzonder overloop

zone voorzien voor 
elektrische aansluitingen

water toevoer

water afvoer

OPGEPAST: In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Keramisch
Solid Surface

Type wastafelblad

15mm

325mm

605mm

12mm

328mm

615mm

12mm

328mm

675mm

A
B
C

TECHNISCHE INFO - PLAY F27P

PLAY - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht
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TECHNISCHE INFO - PLAY F27P

PLAY keramiek (C2) - bovenaanzicht wastafelbladen

PLAY solid surface (S9) - bovenaanzicht wastafelbladen
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OPGEPAST: In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

zone voorzien voor 
elektrische aansluitingen

watertoevoer

waterafvoer

met overloopzonder overloop
Keramisch

Solid Surface

Type wastafelblad

15mm

325mm

605mm

12mm

328mm

615mm

12mm

328mm

675mm

A
B
C

TECHNISCHE INFO - CUBO F18P

CUBO - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht



19Alke

TECHNISCHE INFO - CUBO F18P

CUBO keramiek (C2) - bovenaanzicht wastafelbladen (390mm diep)

CUBO keramiek (C2) - bovenaanzicht wastafelbladen (390mm diep)

CUBO solid surface (S9) - bovenaanzicht wastafelbladen
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zone voorzien voor 
elektrische aansluitingen

watertoevoer

waterafvoer

OPGEPAST: In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

met overloopzonder overloop
Keramisch

Solid Surface

Type wastafelblad

15mm

325mm

605mm

12mm

328mm

615mm

12mm

328mm

675mm

A
B
C

TECHNISCHE INFO - SQUARE F26P

SQUARE - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht
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TECHNISCHE INFO - SQUARE F26P

SQUARE keramiek (C2) - bovenaanzicht wastafelbladen

SQUARE solid surface (S9) - bovenaanzicht wastafelbladen



22 Alke

zone voorzien voor 
elektrische aansluitingen

watertoevoer

waterafvoer

TECHNISCHE INFO - QUADRO FA15P

QUADRO - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht
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TECHNISCHE INFO - QUADRO FA15P

QUADRO mineraalmarmer (M1) - bovenaanzicht wastafelbladen





Productinformatie & verkoopsvoorwaarden
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PRODUCTINFORMATIE
ALKE kasten

I. Algemene technische gegevens

De romp van de kasten bestaan uit een 18 à 20mm MDF of spaanplaat met een densiteit 
van +/- 750 kg/m³. Hoe hoger de densiteit van het plaatmateriaal, hoe kleiner de waterop-
slorping en / of zwelling bij contact met water, en hoe beter het meubel bestand is tegen 
breuk e.d. Een aantal extra technische beschermingsmaatregelen staan bovendien garant 
voor optimale bescherming van deze kastelementen tegen waterschade. De binnen -en 
buitenzijden van de romp worden in verschillende kleuren uitgevoerd.

Alle overige kastonderdelen worden eveneens volledig uit MDF of spaanplaat vervaardigd 
en zijn rondom voorzien van een met 2 componenten verlijmde kantenstrook die tegen 
vochtpenetratie beschermt.

De rugpanelen hebben een dikte van 18 of 19mm bij de onderbouwkasten, en een dikte 
van 8mm bij de aanbouwkasten, spiegelkasten.

Alle kastelementen voldoen aan de NBNS26-004 en aan de Europese norm PrEN1153 
(Veiligheidslabel). Ze worden hiertoe jaarlijks goedgekeurd door het Technisch Centrum 
voor de Houtnijverheid (TCHN) op o.a.: 
- de horizontale en vertikale stevigheid van de kastelementen; 
- de algemene stabiliteit van de kastelementen; 
- stevigheid van de legplanken:  
          - buigweerstand  .
          - stevigheid van de oplegging .
- stevigheid van de draaideuren, laden en bijhorend beslag;

De 18 of 19mm dikke legplanken zijn om de 32mm verstelbaar.

De deuren en laden zijn voorzien van metalen, kindveilige en zelfsluitende klipscharnieren 
met een openingshoek van maar liefst 110°. Hierdoor wordt de toegang tot de kastruimte 
merkelijk verbeterd. Bovendien blijft er bij het openen van de deurtjes voldoende 
bewegingsruimte over, zodat het onopzettelijk afstoten ervan nagenoeg uitgesloten wordt!

De deuren en laden sluiten geruisloos dankzij de soft-close techniek die toelaat dat een 
sluitende (spiegel)deur of lade afgeremd wordt en zich zacht en geruisloos sluit. De com-
fortabel uitgeruste aluminium laden zijn zelfsluitend, volledig uittrekbaar en voorzien van 
rolgeleiders.

Alle kasten zijn voorzien van driedimensioneel regelbare ophanghaken en worden tegen 
de muur bevestigd met pluggen en haken. De spiegelkasten zijn voorzien van glazen leg-
plankjes.

II. Gebruikte materialen en afwerking

A) Basismateriaal voor uw ALKE-badmeubel:

- MDF. :
Medium Density Fibreboard: is een met grote precisie vervaardigde lijmgebonden hout-
vezelplaat die volledig homogeen is met een uniforme densiteit (=dichtheid) door de ge-
hele dikte van de plaat. MDF bezit een uitstekend glad oppervlak waarvan de densiteit 
verhoogd is om een grote verscheidenheid aan afwerkingen, variërend van schilder -en 
lakwerk tot de toepassing van fineren, folies en laminaten mogelijk te maken.

B) Materialen gebruikt voor specifieke toepassingen en diverse maatwerkoplossingen:

- Multiplex:
Platen bestaande uit een oneven aantal lagen geschild hout, verbonden door lijmen. 
Meestal bestaat dit geschild hout uit populierhout. De kwaliteit van de verlijming is code 
EXT (exterior) of 72-100 volgens STS 04.51.4

- Gemelamineerde spaanplaat:
Spaanplaat is een lijmgebonden houtvezelplaat. De kwalitiet van dergelijke spaanplaat 
wordt o.a. bepaald door de dichtheid (densiteit) en de homogeniteit van de houtvezels bin-
nenin elke plaat. Melamine is een beschermingslaag die bovenop de spaanplaat verlijmd 
wordt. Het betreft een vel papier, al dan niet bedrukt met een motief en geïmpregneerd 
met melaminehars.

- Gestratifieerde HPL-afwerkingsbekleding:
High Pressure Laminates (HPL) bestaan uit met fenol geïmpregneerd kraftpapier, af-
gewerkt met een in melamine geïmpregneerde decoratieve toplaag, in speciale persen 
vervaardigd.

- Gefineerde fronten:
Fineer is een dun laagje hout (enkele tienden van een milimeter dik). Deze fineerlaag wordt 
meestal op een MDF of spaanplaat verlijmd. Indien goed afgewerkt, kan men bijna geen 
verschil zien tussen een massief houten en een gefineerd front.

- Postformeren:
Door middel van een statische postform- of plooimachine kunnen vellen kunststof rond 
een afgeronde spaanplaat of MDF-plaat geplooid worden. Een aantal mooie toepassingen 
vindt men terug in de volledig naadloos afgewerkte kunststof wastafelbladen.

III. Algemeen advies voor het onderhoud en de reiniging van uw ALKE-badmeubel

- ALKE besteedt bij de productie van haar badkamermeubelen veel aandacht aan een opti-
male bescherming tegen het indringen van vocht. Voor een jarenlang gebruiksplezier dient 
U evenwel te zorgen voor een goede ventilatie. Doe hiervoor beroep op een ventilatie-
specialist.
- Laat nooit natte of vochtige spullen in of op het meubel achter en droog natte meubel-
   onderdelen onmiddellijk af met een zachte doek.
- Controleer voor het plaatsen van het meubel deze op eventuele gebreken of fouten.
- Plaats een meubel nooit in de directe omgeving van een bad of douche zonder een vaste    
   scheidingswand.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften:
- Gebruik nooit schuur- of agressieve middelen noch harde schoonmaakdoeken of 
   schuurspons. De meubelonderdelen regelmatig schoonmaken met een zachte, vochtige   
   doek/zeem.  
- Ongeveer 4x per jaar de meubelwand vochtig afnemen met een uitgeknepen katoenen   
   doek, welke gedrenkt is in lauw water met daarin een kleine hoeveelheid ontvettend en   
   niet schurend schoonmaakmiddel (bijv. spiritus). Direct droog maken met schone zeem  
   lap, gebruik nooit de zeem die u ook voor uw ramen gebruikt. Hierin zitten 
   achtergebleven deeltjes (kristallen) die op de lange duur krasjes kunnen veroorzaken.
- Moeilijk te verwijderen vlekken afnemen met katoenen doek welke gedrenkt is in lauw   
   water met daarin een kleine hoeveelheid ontvettend en niet schurend 
   schoonmaakmiddel (vb. spiritus). Na gebruik van water met schoonmaakmiddel e.e.a.   
   nawrijven met schone en droge katoenen doek, waarbij niet teveel druk uitgeoefend mag  
   worden i.v.m. het mogelijk ontstaan van glansplekken.
- Reinig de spiegeloppervlakten alleen met een vochtige zeem en niet met een speciale  
   glasreiniger. De zijkanten van de spiegel moeten altijd droog worden geveegd om 
   verwering te voorkomen.
- Om het intrekken van vocht te voorkomen, dienen lak- of andere materiaalbeschadi-  
   gingen zo spoedig mogelijk bijgewerkt te worden met een waterbestendige blanke lak.

Volumes en IP-waarden voor elektriciteit in de badkamer

IPX1

IPX1

3m

2,40m 0,60m

IPX4

IPX7

IPX4

2,25m

VOLUME 3

VOLUME 3 VOLUME 2

VOLUME 1

VOLUME 0
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ALKE mineraalmarmer wastafelbladen

Samenstelling

De mineraalmarmeren bladen bestaan voornamelijk uit een verbinding van hoogwaardige mineralen (waaronder dolomiet-kwarts en glasparels) met polyes-
ter, en zijn geklasseerd als steenprodukt.  De door en door gekleurde bovenlaag bestaat uit een gelcoating welke met de dragende mineraalstructuur teza-
men gegoten wordt, waardoor een naadloze verbinding ontstaat van waskom en blad. De bovenlaag wordt na het gieten hoogglans gepolijst. Luchtbellen en 
afdrukken aan de onderzijde van de mineraalmarmeren bladen zijn een gevolg van het gietproces en hebben geen invloed op de kwaliteit.

Krasbestendigheid/Slijtvastheid

Uitgebreide testen hebben aangetoond dat de gelcoat bovenlaag zeer goed bestand is tegen krassen en slijtage.  De hardheid ervan situeert zich op de 
schaal van Mohs tussen 3 en 4 (ter illustratie : inox heeft een hardheid van 3 en diamant van 9).  Werktuigen die het oppervlak kunnen beschadigen, NIET 
op het blad leggen.

Bestendigheid tegen kleurstoffen, zuren e.a.

Volgens US-Norm ANSI Z 124.1-1974 kunnen de volgende kleurstoffen nog na 16 uur inwerkingstijd verwijderd worden: potlood, zwarte vloeibare schoen-
crème, lippenstift, blauwe afwasbare inkt, haarverf, haarlak en gentiaanblauwe oplossingen. Stel dit produkt niet bloot aan zuren, ammoniak of chloorhou-
dende produkten. Mineraalmarmer is tevens bestand tegen de meeste huishoudelijke chemicaliën, maar men kan best eventuele vlekken onmiddellijk 
verwijderen

Maattoleranties

Het hardingsproces van het polyester bindmiddel veroorzaakt een krimping van het materiaal.  Daarom is het noodzakelijk dat men rekening houdt met een 
maattolerantie van +3 tot 0 mm. 

Montage

Vóór de montage dient U het wastafelblad te controleren op transportschade of andere zichtbare kwaliteitsgebreken. De onderbouwkast moet in alle richtin-
gen waterpas gemonteerd zijn (zie montagebeschrijving), zodat het blad en de onderbouwkast evenwijdig liggen. Bij de montage legt U een siliconenstreep op 
de bovenkant van de onderbouwkast.  De wastafel wordt er dan voorzichtig opgelegd. Zorg er steeds voor dat het blad op de bijgeleverde steunen rust ! An-
dere bevestigingsmiddelen zijn niet nodig.  Zorg er wel voor dat er geen vlekken ontstaan door siliconerestjes want die maken het oppervlak mat.  Bescherm 
het blad tijdens de montage tegen o.a. gereedschap, steengruis, cement en dergelijke. HET BLAD IS GEEN WERKBANK! Het zelf maken van kraangaten en 
uitsparingen heeft tot gevolg dat de garantie op het geleverde blad komt te vervallen.  Vergeet u niet de steunen onder het wastafelblad te plaatsen (zonder 
deze in het blad vast te schroeven!)

Onderhoud

De wastafel moet, tot hij volledig uitgehard is, een maand lang met zorg behandeld worden.  Het schoonmaken van het blad gebeurt met water en zeep.  U 
mag nooit een reinigingsmiddel gebruiken dat schuurmiddelen bevat, ook geen vloeibaar schuurpoeder of soortgelijke producten. Het product moet be-
schermd worden tegen o.a. zuren, wc-reinigers, ontstoppers, haarkleurspoelingen en chloor. Als U af en toe, ongeveer 1 maal per jaar de wastafel met een 
autowas behandelt, verbetert U de waterafstotende werking van de bovenlaag. Kleine krasjes of matte plekken kunt U op deze wijze ook makkelijk verwij-
deren.   Wordt de wastafel, ondanks alles, na enkele jaren iets minder mooi, dan kunt U die gemakkelijk weer herstellen en op hoogglans brengen. Dat doet 
U op de volgende manier: a) het gehele oppervlak met waterschuurpapier n° 1200 nat schuren.  b) nabehandelen met polijstpasta. Kleine krasjes of schram-
men verwijdert U best als volgt: zijdelings de kras afplakken met schilderstape. Met nat schuurpapier (korrel 1200 tot 1500) glad schuren met een schuur-
blok. Afplakmateriaal weghalen en het geslepen deel met polijstpasta polijsten. In sommige landen ligt de warmwatertemperatuur boven de 60°.  Door dit 
warm water aanhoudend te gebruiken kan het oppervlak gaan barsten.  Door een regelventiel in te bouwen voorkomt U dat het water de 60° C overschrijdt.
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Plaats Afwijking of 
markering Definitie Maximale tollerantie

Aanbrengen van de 
gelcoat

De gelcoat dient stevig 
samengesmolten te zijn met het 
"lichaam" van de wastafel.   Alle 
zichtbare delen dienen met een 
gelcoatlaag te zijn afgewerkt.  De 
onderzijde van de afvoerbuis hoeft 
niet met gelcoat te zijn afgewerkt.  
Wastafelbladen kunnen delen 
bevatten welke niet van een 
gelcoatlaag zijn voorzien wanneer dit 
expliciet door de koper zo werd 
gevraagd.  Echter : deze delen 
mogen niet zichtbaar zijn wanneer 
op de normaal voorziene manier 
worden gemonteerd.

Tolerantie
Wat betreft de afmetingen van de 
wastafel : tenzij anders gespecifieerd 
is de tolerantie : +3 tot +0 mm (geen 
negatieve afwijking toegestaan).

Gewolkt uitzicht Een afwijking in de afwerkingslaag die voorkomt als talrijke golvingen in 
het glazuur.  Een onregelmatige of gevlekte afwerking. Geen op alle zichtbare zijden

Scheluw / kromtrekken

Krom‐ of scheeftrekken van het 
wastafelblad is toegestaan tot 
maximaal 3 mm langs elk van de 
zijden (Krom‐ of scheeftrekken van 
frontale en achterzijde van de 
wastafel welke bevestigd is tegen de 
muur is toegestaan tot maximaal 1 
mm ‐ geen krom‐ of scheeftrekken 
van de onderzijde van de 
waterafvoerprijp toegestaan)

Verkleuring
Een gekleurde vlek of een geconcentreerd aantal stipjes die het effect 
hebben van een kleurafwijking. Geen op alle zichtbare zijden

Craquelépatroon Fijne barstjes in de gelcoatlaag Geen op alle zichtbare zijden
Matte

plekken/afwerking
Slecht gepolierde delen, licht matte verschijning of niet‐glanzende 
afwerking op een zichtzijde Geen op alle zichtbare zijden

Eierschelp-patroon Een uniforme half‐matte gelcoatlaag Geen op alle zichtbare zijden

Scheuren
Een haarfijne breuk over een groter deel van het wastafellichaamA hair‐
line fracture extending through the body Geen op alle zichtbare zijden

Polierspoor
En vlek waar kleine blaasjes werden gladgeschuurd en het oppervlak 
opgepolierd. Geen op alle zichtbare zijden

Chemische resistentie 
en weerstand tegen 

vlekken

Volgens de US‐norm ANSI Z 124.1 ‐ 1974 kunnen volgende kleuren nog na 
16 uur inwerking worden weggenomen : Potlood, zwarte vloeibare 
shoenpoets, lippenstift, blauwe afwasbare inkt, haarkleur, haarspray en 
gentiaanblauwe oplossingen.

Wanneer getest volgens de methode 
beschreven in ANSI Z 124.1 ‐ 1974 
mag geen enkele vlek op de geteste 
onderdelen zichtbaar blijven.

Weerstand tegen het 
craqueleren

Craqueleren wordt niet aanvaard 
wanneer getest volgens de methode 
zoals omschreven in ANSI Z 124.1 ‐ 
1974

Plekken, bobbels en 
blazen

Een plek = een plaats met een contrasterende kleur groter dan 1 mm en 
kleiner dan 3 mm (maximale afmeting);  Een bobbel = verhoogde 
gedeeltes in het wastafeloppervlak met een diameter die kleiner is dan 1 
mm;  Een blaas = een verhoogd gedeelte in het oppervlak van niet meer 
dan 1 mm;   Geen op alle zichtbare zijden

Vlekken en 
speldegaatjes

Een vlek = een zone met een contrasterende kleur kleiner dan 1 mm 
(vlekken kleiner dan 0,25 mm worden niet als defect aanzien tenzij 
voldoende in aantal die een "verkleuring" veroorzaken); Een 
speldegaatje = een klein gaatje in het oppervlak van minder dan 2 mm 
mximale afmeting.

In totaal niet meer dan vier; geen 
groepering

Grote gaten, krassen, 
visueel zichtbare 

herstellingen Geen op alle zichtbare zijden

Zichtbare zijde De zijden/delen van het wastafelblad die nà plaatsing ervan zichtbaar 
worden door de gebruiker in een normaal staande positie.

GEACCEPTEERDE TOLLERANTIE MET BETREKKING TOT HET UITZICHT EN DE AFMETINGEN VAN 
MINERAALMARMEREN WASTAFELS

Bekeken van op een afstand van 0,6 meter mag het oppervlak van wastafelbladen aan het zicht van het ongeholpen oog van een getrainde observator niet meer 
deuken of andere fouten vertonen dan in onderstaande tabel vermeld.  Het natuurlijke‐ of kunstlicht waarmee de wastafelbladen die aan een visuele controle 
worden onderworpen worden bekeken  dient aan het oppervlak van het wastafelblad 300 lx bedragen (na te gaan d.m.v. een lichtmeter).    Kunstlicht dient in de 
vorm van één of meerdere fluoriscente lampen met een lichtkleur van 6.500 K aangeleverd te worden en wel van op een afstand van minimaal 2 meter boven het 
wastafelblad.  Het wastafelblad dient tussen de lichtbron en de observator geplaatst te worden.

WERKVLAK,
BOVENZIJDE
WASTAFEL,

BINNENIN DE 
WASKOM,

VOORZIJDE + ALLE 
ANDERE

ZICHTZIJDEN VAN 
DE WASTAFEL

DEFINITIES

ALGEMEEN
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ALKE keramische wastafelbladen

Samenstelling

De sanitair porseleinen wastafelbladen aangeboden door ALKE worden vervaardigd uit keramische klei (= klei geschikt om te bakken) en voldoen aan 
de NBN EN 14688-norm voor wastafels voor huishoudelijk gebruik (inclusief gebruik in hotels, studentenwoningen e.d.).  Deze Europese norm bepaalt 
ondermeer de minimale vereisten inzake belasting, vochtopname, effect van temperatuursschommelingen, weerstand tegen chemicaliën en vlekken 
en duurzaamheid.    Indien de wastafels voorzien zijn van een overloopbeveiliging zal deze minimaal voldoen aan de overloopklasse CL10 (overloop 
van minimaal 0,1 liter per seconde). Klei, zand en andere natuurlijke substanties worden gemalen, gedroogd tot een bepaalde vochtigheidsgraad, in de 
gewenste vorm gebracht en vervolgens gebakken op temperaturen van 1000-1250 °C.  Door dit bakproces zijn keramische wastafels onderhevig aan 
maattoleranties. Klachten betreffende maatafwijkingen en oneffenheden worden daarom niet in behandeling genomen.

Onderhoudstips

De ALKE sanitairkeramiek is voorzien van een zeer gladde en harde glazuur die zorgt voor een makkelijk onderhoud. Het kan dagelijks snel en zonder 
moeite gereinigd worden met een vochtige doek en schoon water. Bij kalkafzettingen en hardnekkige vuilvlekken geven wij hieronder de volgende 
schoonmaakadviezen. Opgelet ! Gebruik geen schuurmiddelen of solventen voor het reinigen van de keramische wastafelbladen. Giet evenmin kokend 
water op de keramische wastafelbaden. Hierdoor kan de glazuurlaag barsten. Laat er ook geen zware voorwerpen op vallen. 

Gebruik geen schuurmiddelen of solventen voor het reinigen van de keramische wastafelbladen.  Laat er ook geen zware of harde voorwerpen in vallen.  
Vermijdt het gebruik van te warm water. In sommige landen ligt de warmwatertemperatuur boven de 60°.  Door dit warm water aanhoudend te gebruiken 
kan de glazuurlaag gaan barsten.  Door een regelventiel in te bouwen voorkomt u dat het water de 60° overschrijdt.

Vuilresten
 
Bij sanitair en met name bij wastafels is er vaak sprake van vuil door zeepresten en huidvetten die aanslaan op het glazuur. De juiste 
schoonmaakmiddelen hiervoor zijn de zogenaamde allesreinigers. Het zijn middelen met een alkalische, ofwel niet-zure, samenstelling. Ook kan er nog 
een onderscheid gemaakt worden tussen allesreinigers op basis van zepen en allesreinigers op basis van synthetische wasactieve stoffen. Deze laatste 
groep heeft meestal een beter reinigende werking dan de eerste. Bij zeer sterke vervuiling voldoet een speciale badkamerreiniger doorgaans beter dan 
een allesreiniger, maar de belasting van het milieu is een stuk groter. Normaal gesproken is een allesreiniger ruim voldoende, minder belastend voor het 
milieu én toepasbaar voor meerdere schoonmaakklussen. Ook een verdunning van ammoniak met water is afdoende om zeepresten en huidvetten te 
verwijderen. De ammoniak moet verdund worden met water tot 2-3% om irritatie van de reukorganen te voorkomen. Het gebruik van schuurmiddelen op 
basis van zand wordt afgeraden. De onderste laag van het glazuur bevat meestal zeer kleine gasbelletjes. Door het veelvuldig schuren met deze middelen 
wordt de bovenste laag van het glazuur afgeschuurd, waardoor vuil in de gasbelletjes gaat zitten. Polijstmiddelen op basis van krijt kunnen wel op 
keramiek gebruikt worden; krijt is namelijk zo zacht dat het een polijstende werking heeft en geen schurende.

Tot slot nog een waarschuwing voor tandpasta met amine-fluoride. Als deze tandpasta kans krijgt te drogen in de wastafel, wordt het glazuur na een 
aantal uren onherroepelijk aangetast en ontstaat er een doffe plek. Tandpasta met amine-fluoride is dus goed voor het gebit, maar schadelijk voor het 
sanitair. Zorg er dus altijd voor dat het keramiek schoongemaakt wordt, wanneer deze tandpasta erop is achtergebleven. 
 

 
Kalk
 
Het grootste probleem bij sanitair is kalkaanslag. De oorzaak is dat kalk zich hecht aan alle materialen nadat het water verdampt is. 
 
Bij hardnekkige vlekken en kalkafzetting kunnen het best azijnreinigers gebruikt worden. Deze zijn tevens het minst agressief en het minst schadelijk voor 
het milieu, onze handen en slijmvliezen. Bij extreme vlekken kunt u het beste een in azijn gedrenkt stukje wc-papier of stoflapje op de aangetaste plek 
leggen en ‘s nachts laten inwerken. Daarna kan de aanslag zo worden weggeborsteld. Daarnaast zijn er nog de vertrouwde kalkoplosmiddelen, die in de 
supermarkt verkrijgbaar zijn. 
 
Erg hardnekkige kalkaanslag kan goed worden bestreden met zoutzuur, dat echter zeer slecht is voor het milieu. In sommige gebieden is het ijzergehalte 
in het water erg hoog. Dit kan bruine vlekken op het keramiek achterlaten. Deze kunnen het beste worden verwijderd met een zoutzuuroplossing. Het 
zoutzuur moet worden verdund met water tot ongeveer 5-10%. Altijd naspoelen met water!
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De toegelaten afwijkingen inzake uitzicht en afmetingen voldoen aan de BS3402 : 1969-norm. Zie tabel hieronder:

Plaats Vlek of afwijking Bepaling Maximaal toegelaten

Algemeen

Gewolkt uitzicht een afwijking in de afwerkingslaag die voorkomt als talrijke 
golvingen in het glazuur.  Een onregelmatige of gevlekte 
afwerking.

Geen op alle zichtbare zijden.

Scheluw / krom trekken Krom- of scheeftrekken van het was-
tafelblad is toegestaan tot maximaal 
6 mm langs elk van de zijden.

Verkleuring Een gekleurde vlek groter dan 6 mm of een geconcentreerd 
aantal stipjes die het effect hebben van een kleurafwijking.

Geen op alle zichtbare zijden.

Bovenzijde van het 
wastafelblad, binnen-
kant van de waskom, 
voorzijde van de 
wastafel

Blazen en speldegaatjes Blazen = een verhoogd gedeelte in het oppervlak van niet 
meer dan 6 mm.  Speldegaatje = een klein gaatje in het 
glazuur kleiner dan 2 mm.

Geen blazen worden toegestaan en 
maximaal 3 speldegaatjes.

Bobbels en spikkels Bobbles = verhoogde gedeeltes in het wastafeloppervlak 
met een diameter die kleiner is dan 1 mm.  Spikkels = 
zones met contrasterend kleur met een afmeting van niet 
meer dan 1 mm (spikkels kleiner dan 0,5 mm vormen geen 
gebrek).

In totaal niet meer dan 6.

Polierspoor Een vlek met een maximale afmeting van 10 mm waar 
kleine blaasjes werden gladgeschuurd en het oppervlak 
opgepolierd.

Geen toegestaan.

Overige zichtbare 
zijden van de was-
tafel

Blazen en speldegaatjes Blazen = een verhoogd gedeelte in het oppervlak van niet 
meer dan 6 mm.  Speldegaatje = een klein gaatje in het 
glazuur kleiner dan 2 mm.

In totaal niet meer dan 6.

Bobbels en spikkels Bobbles = verhoogde gedeeltes in het wastafeloppervlak 
met een diameter die kleiner is dan 1 mm.  Spikkels = 
zones met contrasterend kleur met een afmeting van niet 
meer dan 1 mm (spikkels kleiner dan 0,5 mm vormen geen 
gebrek).

In totaal niet meer dan 6.
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ALKE Solid Surface wastafelbladen en afwerkingstabletten

Samenstelling

Het ALKE Solid Surface materiaal is een kunststof op basis van acrylaat. Diverse toevoegingen aan het acrylaat, in de vorm van hoogwaardige mineralen, 
geven het ALKE Solid Surface materiaal naast een exclusief karakter een aantal opmerkelijke eigenschappen zoals:    
- ALKE Solid Surface is een massief, niet poreus en dus watervast materiaal met kleur en dessin door en door. Het kan niet laagsgewijs loslaten;
- ALKE Solid Surface is bijzonder hygienisch, weerbestendig en water- en vuilafstotend, antistatisch, vloeistoffen parelen van het oppervlak af;
- ALKE Solid Surface is eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Huishoud reinigingsmiddelen (zelfs schurende soorten) kunnen zonder probleem   
   worden toegepast. ‘Ongelukjes’ zoals een messnede, krasjes of een brandvlek van een sigaret kunnen gewoonlijk worden verwijderd met VIM, Scotch-  
   Brite of eventueel met schuurpapier;
- ALKE Solid Surface is bestand tegen de meeste huishoud-chemicalien, desinfecterende middelen etc ;
- Verbindingen kunnen onwrikbaar tot stand gebracht worden met speciale ALKE Solid Surface-lijm. Grote oppervlakken zijn mogelijk met vrijwel   
   onzichtbare naden, waardoor vuilafzetting geen enkele kans heeft;
- ALKE Solid Surface is buitengewoon duurzaam, met een hoge slagvastheid en bestand tegen zeer ruwe behandeling. Zeer slijtvast;
- De minerale vulstof garandeert een ongekende hardheid en een zeer lange levensduur;
- ALKE Solid Surface is zelfdovend, niet brandgevaarlijk.  Geen materiaalvervorming wanneer blootgesteld aan temperaturen tot maximaal 70°C.  
         
             
Onderhoudstips

- Neem uw blad dagelijks af met een vochtige doek en de gebruikelijke, zachte schoonmaakmiddelen. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct;
- Kalkvlekken midden op het blad en rond de kraan kunt u het best verwijderen met schoonmaakazijn of een kalkverwijderaar overeenkomstig de   
   aanwijzingen op de verpakking;        
- Gebruik nooit aggressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, ovenreinigers of gootsteenontstoppers;  
- Hardnekkige vlekken en aangekoekte resten kunt u verwijderen met de Alke-solid surface onderhoudskit of een schuursponsje en een schurend 
   reinigingsmiddel (Cif™);
- Behandel het blad regelmatig met een schuursponsje en een schurend reinigingsmiddel (Cif™). Hierdoor blijft de oorspronkelijke glans van het materiaal,   
   ook na langdurig gebruik, behouden;
- ALKE Solid Surface is goed bestand tegen de gebruikelijke ‘zachte’ huishoudmiddelen.  Agressieve stoffen moeten echter worden weggespoeld zodra ze  
   op het blad terecht komen;   
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfafbijt, chloor, kwastreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers;  
- Zware voorwerpen zoals bierkratten en boodschappenkratjes kunnen door schuiven krassen veroorzaken;
- Ga nooit op het blad staan of zitten;
- Gebruikssporen of krassen in het oppervlak kunnen met behulp van een schuurmiddel of een fijne pannenspons (scotch Brite) verwijderd worden. Om  
   glansverschillen of schakeringen te vermijden, wordt in dit geval best het totale oppervlak behandeld.  Bij grotere schade of barsten is een omwerking  
   mogelijk die geen sporen nalaat.  Dat moet echter door geschoold personeel gedaan worden.         
           

Hoe een uitsparing maken in ALKE Solid Surface materiaal?

Solid surface laat zich bewerken als hout.  Een uitsparing maken in dit materiaal kan dan ook met eenvoudige hulpmiddelen zoals een houtboor en/of een 
wipzaag voorzien van een ijzerzaagje.

 
Opgelet!

- Elk ALKE Solid Surface blad kan tintverschillen vertonen ten opzichte van de monsters of showroombladen; dit is inherent aan het materiaal en   
   productieproces en kan geen reden zijn tot reclamatie

- Verwijder lijm- en kitresten die mogelijk bij installatie op uw blad of achterwand terecht zijn gekomen. Gebruik hiervoor terpentine of aceton en maak het   
   blad daarna direct schoon met water

- Bij uitgeharde kitresten en cementsluier is het noodzakelijk om meerdere malen intensief te reinigen. Gebruik hiervoor een schuursponsje en een   
   schurend reinigingsmiddel (Cif™)

- Reparaties of aanpassingen van het blad mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd servicepersoneel.

Solid surface wastafelbladen met geïntegreerde waskom van het type 1, 2, 4 en 5 zijn niet voorzien van een overloop. Er wordt bijgevolg bij voorkeur 
gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel) of het optioneel bij Alke verkrijgbare 
overloopsysteem XXAK 177. Deze laatste wordt bij voorkeur gecombineerd met de plaatsbesparende sifon type XXAK 134.  Solid surface wastafelbladen 
uitgevoerd met een waskom type 3 zijn voorzien van een onzichtbaar geïntegreerd overloopsysteem.  Er kan gebruik gemaakt worden van een afsluitbare 
afvoerplug met overloop (vb. van het type “push-up” - verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel).  Bij solid surface wastafelbladen met waskom van het type 
“Monochrome” wordt standaard een niet-afsluitbare afvoerplug meegeleverd.



33Alke

PRODUCTINFORMATIE

.. ………………………weerstand tegen "verwering"

………………………densiteit (dichtheid)

………………………vochtopname in % van de totale massa

………………………horizontale trekkracht (de hoeveel trekkracht waarmee het product kan belast worden)

………………………volumetoename bij toename temperatuur

………………………weerstand tegen hoge temperaturen

………………………weerstand tegen kokend water

………………………weerstand tegen brandende cigaretten

… ………………………uitrekking van het materiaal bij toevoegen van een horizontale trekkracht
………………………buigweerstand

………………………buigweerstand

……… ………………………stootweerstand

………………………weerstand tegen impact van het vallen van een metalen bol

………………………hardheid en weerstand tegen krassen

………….. ………………………hardheid en weerstand tegen krassen (Barcoll test)

….. ………………………slijtweerstand

………………………chemische weerstand tegen alcohol

………………………chemische weerstand tegen acetone

………………………chemische weerstand tegen tolueen

………………………chemische weerstand tegen vloeibaar natriumhydroxide (bijtende sodaloog)

………………………chemische weerstand tegen zwavelzuur

………………………chemische weerstand tegen azijnzuur

.. ………………………resistentie tegen koffievlekken

………………………resistentie tegen theevlekken

………………………resistentie tegen melkvlekken

………………………resistentie tegen vlekken van soya

………………………resistentie tegen vlekken van olijfolie

………………………resistentie tegen vlekken van ketchup

………………………resistentie tegen vlekken van pompelmoes

………………………resistentie tegen azijnvlekken

TESTRESULTATEN SOLID SURFACE 

340

483

Solid Surface
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VERKOOPSVOORWAARDEN
1. ALGEMEEN

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes 
en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de 
leverancier m.b.t. haar assortiment badkamermeubelen gecommercialiseerd onder de 
merknaam “ALKE”  voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk 
is afgeweken. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te 
aanvaarden. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden 
wordt door de leverancier niet aanvaard.
 
2. AANBIEDING

Elke van leverancier uitgegane aanbieding is vrijblijvend, blijft - voor zover levering 
binnen normale levertermijn volgt - standaard 3 maanden geldig en maximaal gedurende 
de geldigheid van het actuele verkopershandboek, en wordt gedaan zonder verbintenis. 
Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Een samengestelde prijsopgave 
verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen 
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden 
niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Mits voorafgaande schriftelijke en 
individuele goedkeuring door ALKE genieten showroomopstellingen ten behoeve 
van de groothandelsshowroom een extra korting enkel en alleen als deze gedurende 
minimaal 24 maand in de toonzaal opgesteld staan en voor het publiek toegankelijk zijn. 
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, behoud ALKE zich het recht voor de 
toegestane korting terug te vorderen.

3. OVEREENKOMST

3.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag 
van ondertekening van het contract door de leverancier, ofwel op de dag van verzending 
van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier.  Als de overeenkomst niet 
schriftelijk werd aangegaan komt deze tevens tot stand op de dag van verzending van de 
schriftelijke orderbevestiging door de leverancier

3.2. De leverancier is gerechtigd vóór c.q. bij de totstandkoming van de overeenkomst 
nadere zekerheid van de afnemer te verlangen in verband met de nakoming van diens
betalingsverplichtingen uit de met de leverancier te sluiten overeenkomst. Levering kan 
in ieder geval pas plaatsvinden wanneer de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien 
van de leverancier heeft voldaan, welke ook de reden van het niet-naleven ervan ook moge 
zijn.

3.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, agenten of andere 
tussenpersonen van leverancier binden leverancier niet dan nadat en voor zover zij door 
hem schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde 
gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in 
een door leverancier aan de afnemer gezonden opdrachtbevestiging.

3.5. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der 
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden zoals prijsindexering of de index der grondstoffen - is leverancier 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

3.6. Prijzen zijn exclusief BTW en recupel-bijdrage (enkel voor België), of ECM (Eco 
Contribution Mobilier – enkel voor Frankrijk), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
De in dit verkopershandboek vermelde prijzen zijn enkel van toepassingen voor leveringen 
binnen de BENELUX.

3.7. Monsters, foto’s en tekeningen blijven eigendom van de verkoper en mogen niet 
worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Evenmin mogen 
deze vermeld of geciteerd worden op het internet zonder voorafgaand akkoord van de 
leverancier.

3.8. Alle artikelen worden uitgevoerd in standaarduitvoering.  Voor een bestelling van 
daarvan afwijkende modellen of kleuren wordt een meerprijs in rekening gebracht, een en 
ander na voorafgaand schriftelijk overleg.

4. LEVERING

4.1. De levertijd gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

4.2. De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze, indien 
keuring in het bedrijf van de leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de overige 
gevallen wanneer ze voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de afnemer daarvan 
schriftelijk in kennis is gesteld. De goederen worden geacht definitief aanvaard te zijn op 
het ogenblik van levering.

4.3.De goederen worden af magazijn verkocht.  De vervoerskosten worden bepaald 
door het verkopend bedrijf en worden bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld.  
Indien de leverancier op zich heeft genomen de producten franco het door de afnemer 
opgegeven adres te vervoeren, geschiedt dit transport uitsluitend aan het standaard 
leveradres, zijnde het magazijn van de afnemer.  Leveringen aan andere (o.m.particuliere) 
adressen kunnen op aanvraag en mits voorafgaandelijk akkoord vanwege de ALKE-
binnendienst tegen een minimale meerkost van 50 € per pallet.  Elk transport gebeurt 
steeds voor risico van afnemer, ook indien tegenover de vervoerder een andersluidende 
verklaring is afgegeven. Het transportrisico is derhalve behoudens grove schuld aan de 
zijde van ALKE voor de afnemer. Voor bestellingen beneden de 750 € (Benelux) of 1000 
€ (Frankrijk, Duitsland) netto wordt hiernaast nog een bedrag van 75 € (Benelux) of 
100 € (Frankrijk, Duitsland) voor orderbehandelingskosten aan de afnemer in rekening 
gebracht.  Leveringen gebeuren uitsluitend op werkdagen door afhaling of via levering 
met een (externe) transporteur, zonder dat een exacte leverdag of –uur kan worden 
gegarandeerd.  Elke franco-levering gebeurt op het normale leveradres van de afnemer.

4.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier geeft overschrijding van 
de levertijd de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst.  De afnemer is verplicht de producten in ontvangst te nemen en is 
niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. Leverancier is niet aansprakelijk 
voor door de afnemer geleden schade als gevolg van overschrijding van opgegeven 
leveringstermijnen, tenzij deze overschrijding is te wijten aan grove schuld van 
leverancier.

Daarentegen is leverancier voor laattijdige levering of uitvoering een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 3/10.000ste van de eindprijs van de 
overeenkomst, per kalenderdag vertraging nadat zij per aangetekend schrijven in gebreke 
werd gesteld.

Vermits leverancier voor de levertermijn van haar sterk gepersonaliseerde producten 
afhankelijk is van diverse factoren zoals de levertermijn van haar leveranciers, de 
bezettingsgraad en beschikbaarheid van specifieke gekwalificeerde arbeid, kan 
leverancier slechts indicatieve termijnen aanbieden.  Daarom is vergoeding pas 
verschuldigd voor leveringen die vanaf 3 weken na de afgesproken levertermijn worden 
afgeleverd. De schadevergoeding kan maximaal oplopen tot 20% van de op de door de 
leverancier gestuurde orderbevestiging vermelde aankoopprijs.

Elke gebeurtenis die als overmacht kan beschouwd worden (zie hieronder 4.7.) 
brengt leverancier van rechtswege de gelijkwaardige verlenging met zich mee van de 
oorspronkelijke uitvoeringstermijn, desgevallend rekening houdend met de tijd nodig om 
de werken weer op te starten.

4.5. In geval van verhindering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is 
leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de 
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele 
te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal gehouden zijn. Gedurende 
de opschorting is leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht voor 
uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

4.6. Producten, ook die waaromtrent is overeengekomen dat de afname en levering 
in gedeelten zal geschieden, moeten tenzij anders is bepaald, binnen 3 maanden na 
de datum van totstandkoming van de overeenkomst, geheel zijn afgenomen.  Na het 
verstrijken van deze termijn van 3 maanden en na ingebrekestelling, is leverancier 
gerechtigd:
a) (resterende) producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan;
b) de overeenkomst voor wat betreft de niet door de afnemer afgenomen producten 
te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en 
onverminderd de hem verder toekomende rechten.

4.7. Onder overmacht wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van 
de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds 
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, 
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier 
of diens leveranciers.

4.8. Controle van de goederen : bij het lossen dienen de goederen gecontroleerd te 
worden en eventuele klachten dienen onmiddellijk officieel aan de transporteur én aan 
de leverancier (service@alke.be) medegedeeld te worden.  Wij vragen U bijzondere 
aandacht te willen besteden bij het controleren van glas, marmer en spiegels.  De 
verantwoordelijkheid voor een niet of slecht uitgevoerde contrôle valt volledig ten laste 
van de afnemer.  Met vermeldingen als « onder voorbehoud van keuring » of « verpakking 
onbeschadigd » wordt  noch door de transporteur, noch door de leverancier rekening 
gehouden in geval van geclaimde transportschade.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Onverminderd het in artikel 4 leden 2 en 3 gestelde, blijven alle goederen eigendom 
van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige afbetaling van de verkoopprijs, de 
intresten en de eventuele kosten.  Intussen is het de koper verboden het voorwerp te 
verkopen, te verhuren, te exporteren, te verpanden of er op welke wijze dan ook over te 
beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zou verminderen. 
De schending van  huidige clausule maakt art. 491 van het belgische strafwetboek van 
toepassing.

6. BETALING

6.1. Onverminderd hetgeen in lid 2 vermeld en tenzij uitdrukkelijk anders werd 
overeengekomen luiden de betalingscondities van leverancier : betaling binnen 30 dagen 
na factuurdatum netto.

6.2. leverancier is gerechtigd te bepalen dat onder rembours zal worden geleverd.  Indien 
de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft de producten onder rembours te nemen, 
is artikel 4.6 van toepassing.

6.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door 
leverancier aangegeven c.q. aan te geven wijze.  Er is geen automatisch disconto en deze 
zal ook nooit meer dan 2 % bedragen.  Elke betalingsherinnering houdt een kostprijs van 
50 € in.

6.4. Behoudens andersluidende verkoopsvoorwaarden zijn de facturen contant 
betaalbaar.  Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder 
ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 
% met een minimum van 250 € en een maximum van 5.000 €, zelfs bij toekenning van 
termijnen van respijt.Tevens worden de afnemer alle op de inning  van die vordering 
vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.
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6.5. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, 
die voor hem uit de met leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee 
samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat voor de 
vrees dat de afnemer niet in staat zou zijn om zijn contractuele verplichtingen jegens 
leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillisement, uitstel van betaling, stillegging, 
liquidatie of gedeeltelijke overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is 
leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke overeenkomst elk dezer overeenkomsten 
geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden 
zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

6.6. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte betalingsafspraken.

7. VERZEKERING

Eventuele verzekering geschiedt steeds op initiatief en voor rekening van de afnemer.

8. KLACHTEN - SERVICE-PROCEDURE

De afnemer is gehouden de producten onmiddellijk na aankomst op het bedrijf van afnemer 
te keuren.  Manco’s, kwaliteitsgebreken of transportschade dienen, in overeenstemming 
met de wet, onmiddellijk bij ontvangst op de leveringsbon van de vervoerder worden 
gemeld. In ieder geval dient elke manco, kwaliteitsgebrek of transportschade schriftelijk 
en uiterlijk binnen 7 dagen na aankomst op het bedrijf van de afnemer aan de leverancier 
te worden gemeld op het in het verkopershandboek toegevoegde “meldingsformulier van 
een klacht” ” of per mail naar service@alke.be. De op deze wijze gemelde opmerkingen zijn 
de volledige en de enige. Indien na de eerste servicemelding of eerste service-interventie 
(afhankelijk van de klacht) nog bijkomende klachten geformuleerd worden, dan zullen 
alle voorrij- en arbeidskosten integraal worden doorgerekend aan de aanvrager. Indien de 
afnemer zich hieraan niet houdt, wordt hij geacht de producten te hebben geaccepteerd.

Beschadigde of afgekeurde (onderdelen van) meubelen of (onderdelen van) meubelen 
met kwaliteitsgebreken mogen noch geplaatst, noch bewerkt worden.  Controleer dus 
elke zending op schade of kwaliteitsgebreken voordat men met de montage begint. 
GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!

Retourgave van afgekeurde goederen valt ten alle tijde voor rekening van de afnemer. In de 
service-afhandeling van elk individueel service-dossier kan op voorstel van de leverancier 
worden overeengekomen dat de goederen door leverancier bij de betrokken groothandel 
worden afgehaald. De eventuele hieruit voortvloeiende bijkomende logistieke kosten 
vallen voor rekening van de afnemer. Retour aangeboden goederen waarvoor geen ALKE 
service-nummer kan voorgelegd worden komen niet in aanmerking voor creditering.

Een klacht kan nimmer aanleiding zijn, ook niet wanneer deze tijdig is ingediend, tot 
volledige of gedeeltelijke opschorting van de betalingsverplichting van de afnemer.  

Serviceprocedure:

A) Hoe een service-aanvraag melden?
 

•  Alle basiscommunicatie m.b.t. service-aanvragen verloopt per e-mail.
•  Met het oog op een vlotte afhandeling, worden service-aanvragen uitsluitend 
behandeld op basis van een aan service@alke.be gemaild:

1) en volledig ingevuld “meldingsformulier van een klacht”. Een digitale 
versie kan gedownload worden op www.alke.be. (dealersforum - login en 
wachtwoord op eenvoudig verzoek verkrijgbaar) of per mail aangevraagd 
worden bij service@alke.be

2) in geval van schade of in alle overige gevallen waar de aanvrager of service-
verantwoordelijke van ALKE een visuele verduidelijking/illustratie wenselijk 
acht: (digitale) foto(s) toevoegen waarin de schade / het probleem wordt 
toegelicht.

•  Onvolledig doorgestuurde service-aanvragen worden aan de afzender 
teruggestuurd met het verzoek de aanvraag te vervolledigen. De datum van 
melding van een service-aanvraag is de datum van ontvangst van een volledige 
melding.

•  Binnen de 2 werkdagen na ontvangst van een volledige melding volgt een 
bevestiging “voor goede ontvangst”. Deze bevestiging wordt enkel gestuurd 
aan de in in het meldingsformulier van een klacht opgegeven e-mailadressen. 
In deze bevestiging wordt ondermeer ook het service-nummer waarin de 
aanvraag bij ALKE bekend is vermeld. Dit service-nummer dient bij elke volgende 
communicatie te worden vermeld.

B) Overige bepalingen

•  Producten, welke worden vervangen, worden in rekening gebracht tenzij 
het gereclameerde product reeds door leverancier retour ontvangen is.  
Retourzending dient binnen 30 dagen na terechte klacht plaats te vinden 
en steeds in hun originele of gelijkwaardige verpakking en onder duidelijke 
vermelding van het ALKE-service-nummer. Producten kunnen echter slechts 
na voorafgaande schriftelijke toestemming van de service-verantwoordelijke 
van leverancier worden geretourneerd. Enkel voorraadartikelen in hun originele 
verpakking kunnen worden omgewisseld. Voor het omwisselen wordt een 
verwerkingskost van 200 € per artikel in rekening gebracht.

•  Elke door/aan de servicedienst ingeplande/aangevraagde interventie is pas 
definitief na het voor akkoord getekend terugzenden van het interventie-
aanvraag formulier, en dit minstens 5 werkdagen voor de overeengekomen 
interventiedatum. Indien het probleem niet gelegen is aan een fabricagefout 
of indien foutieve informatie is doorgegeven aan onze service-medewerker 
zullen de kosten voor deze interventie doorgerekend worden aan de aanvrager 
aan volgende tarief :        verplaatsingskosten + 32 € per begonnen half uur 
werk, vermeerderd met de kostprijs van de te vervangen onderdelen.  Door het 
ondertekenen van het interventie-aanvraagformulier verklaart de klant zich 
akkoord tot het betalen van de aan te rekenen kosten voor deze interventie.

Als op de vastgestelde interventiedatum de klant afwezig blijkt te zijn of andere 
afgesproken voorzieningen ontbreken, zal de reistijd en de verplaatsingskost 
(met een minimum van 150 €) betaald moeten worden alvorens een nieuwe 
interventie-datum kan worden ingepland.

Bij het ontbreken van de aanschafnota (of elk ander schriftelijk bewijs waaraan de 
aanschafsdatum is te herleiden), is de servicemedwerker er niet aan gebonden 
om service te verlenen.

De particulier kan gevraagd worden om voor de uit de service-interventie voortvloeiende 
(materiaal-, loon-, voorrij-) kosten contant aan de servicemedewerker die het werk heeft 
uitgevoerd te betalen of  een volmacht voor een automatische incasso te ondertekenen 
( De servicemedewerker heeft hiervoor de benodigde documenten  in bezit).    Na het 
servicebezoek zal leverancier de opdrachtgever schriftelijk informeren over het verloop 
van het servicebezoek c.q. de Service/Garantie-Aanvraag afmelden. De opdrachtgever 
of particulier  zal na het servicebezoek een factuur ontvangen. Hierop staan de kosten 
vermeld en voor welke betaalwijze er gekozen is. 

Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen 
verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van 
schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt.

9. GARANTIE

I. ALKE service-garantie

DUURTIJD : De ALKE-producten genieten van een service-garantie van 5 jaar. 

AANVANG : Deze service-garantie gaat in op de datum van aankoop door de eerste 
gebruiker (ALKE factuurdatum aan verdeler). 

GEBIEDSBEPERKING : Voor producten gekocht en geïnstalleerd door erkend installateur 
binnen het grondgebied v/d BENELUX en Frankrijk. De garantie vervalt bij montage, 
reparatie of productaanpassingen door onbevoegden. De leverancier kan bij de aanvrager 
van service de naam, het adres of de factuur van zijn installateur opvragen.  Dit teneinde 
te kunnen nagaan dat de plaatsing wel degelijk door een vakman werd uitgevoerd 
vooraleer de procedure tot herstellen of vervangen op te starten.

OMSCHRIJVING :

1) Alle ALKE-producten met gebreken te wijten aan materiaal-,constructie- of 
fabricagefouten worden in de eerste 24 maanden (2 jaar) van de service-garantieperiode 
gratis vervangen of hersteld.  De service-garantie beperkt zich tot het herstellen of 
naleveren van betreffende producten aan de ALKE-dealer. Vanaf het 3e jaar wordt 
een forfaitaire sleet van 10% per aangevangen gebruiksjaar afgetrokken. Hierdoor 
blijft leverancier in het 3e , 4e en 5e jaar instaan voor resp. 70%, 60% en 50% van de 
materiaalkost.

2) Vervanging of reparatie van onderdelen geven geen verlenging van de garantietermijn. 

3) ALKE beschikt eveneens over een service-buitendienst die tijdens de service-
garantieperiode en uitsluitend op initiatief van de service-verantwoordelijke van ALKE  
kan ingeschakeld worden voor het ter plaatse  bij de consument oplossen van eventuele 
klachten, steeds met uitsluiting van :   
   - alle installatiewerkzaamheden zoals aansluiten/loskoppelen van aan- en    
     afvoerleidingen, elektrische voorzieningen e.d.;
   - vervangen van elektrische onderdelen zoals trafo’s, spots, ballasten;
   - het uitbouwen/opnieuw inbouwen van dmv lijmen/lijmsilicones vastgemaakte   
     onderdelen of onderdelen die niet kunnen uitgebouwd worden zonder risico op het   
     aanbrengen van beschadigingen aan de  overige inrichting;
   - vervangen of afregelen van deuren of ladefronten; 
   - handling/transport van de vervangingsgoederen naar moeilijk toegankelijke ruimten; 
   - montage van meubelen om andere redenen dan die veroorzaakt door materiaal-, 
     constructie- of fabricagefouten.

Mocht echter na het bezoek van de service-monteur blijken dat er geen sprake is 
van een herstelling of vervanging onder garantie komen de werkuren, materiaal en 
verplaatsingskosten ten laste van de aanvrager van de interventie.

Voordat ALKE een aanvraag voor een service-bezoek in behandeling kan nemen, 
is het noodzakelijk dat de ALKE-dealer de klacht eerst zelf gaat beoordelen en het 
fotomateriaal aan service@alke.be doormailt samen met de aanvraag tot service-
bezoek..

Procedure inplanning van een service ter plaatse door onze service-monteur : 
- De klant wordt een eerste keer gecontacteerd voor het inplannen van de service ter  
   plaatse.
- Indien de datum van eerste inplanning niet past, wordt de service nog een tweede keer   
   ingepland waarbij verondersteld wordt dat de klant het nodige doet om deze service te  
   kunnen laten doorgaan.
- Hierna wordt verondersteld dat de service niet langer gewenst is, en beperkt Alke zich 
   tot het leveren van de betreffende goederen aan de groothandel.

Indien gewenst, kan ook op verzoek van de ALKE dealer de ALKE service buitendienst 
ingeschakeld worden na het verstrijken van de garantieperiode. Dit tegen volgende 
tarieven:
 
   - 115 EURO forfaitaire verplaatsings- en verzendkosten per interventie en
   - 32 EURO per begonnen half uur werk, exclusief de kost van verbruikte materialen. 

4) Goederen die retour moeten komen, dienen binnen de 3 maand na datum van de 
servicemelding retour te zijn bij Alke, vergezeld van de retourbon.  Na deze periode van 3 
maand worden ze gefactureerd.
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VERKOOPSVOORWAARDEN
II. Algemene bepalingen & uitsluitingen

1) Alleen de service-verantwoordelijke van de leverancier is bevoegd tot toezeggingen. 
De beoordeling over het vervangen, herstellen, en / of uitsturen van de service-
buitendienst behoort alleen toe aan de serviceverantwoordelijke van de leverancier.
2) voor een efficiënte service-behandeling: zie punt 8. Klachten - Service-procedure.
3) Uitsluitingen: De service-garantie kan niet  van toepassing zijn in geval van:
- schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld  
   stonden en achteraf werden doorverkocht; 
- schade ingevolge normale slijtage;
- schade aan spiegels, onderdelen van glas en van plexi. Op het verweren van 
   spiegelelementen met standaardafmetingen geldt een servicegarantie van 2 jaar; 
- schade ten gevolge van ondeskundige plaatsing en/of aansluiting.  Let op : in geval 
   van wastafelonderbouw zonder sokkel dient het wastafelblad op de steunen te rusten; 
- schade als gevolg van vallen van het meubel of onderdelen ervan; 
- schade ten gevolge van verkeerd gebruik of onderhoud;
- wanneer blijkt dat de kleur- of chroomlaag van de geleverde kranen of chromen 
   accessoires is aangetast als gevolg van schade van buitenaf (bijvoorbeeld krassen of 
   stoten, het gebruik van agressief schoonmaakmiddel en/of schuursponzen e.d.), kan   
   leverancier hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Voor regeldelen van kranen, 
   keramische binnenwerken en het universele stuurpatroon van alle   
   ééngreepsmengkranen geldt een garantietermijn van 2 jaar, mits de keramische   
   patronen niet zijn blootgesteld aan een temperatuur hoger dan 80°C en de maximale 
   bedrijfsdruk niet hoger is dan 10 bar. Er kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op    
   de garantie, indien de aanschaffactuur wordt vooroverlegd, waarop duidelijk de   
   aankoopdatum is vermeld. De garantietermijn gaat in op de datum van aanschaf van   
   het product. Wanneer er tussentijds reparaties aan het product zijn uitgevoerd, kan   
   hieraan geen verlenging van de garantietermijn worden ontleend;
- schade of storingen die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van het product;
- schade of storingen die optreden wanneer door niet gemachtigde personen werk aan   
   het product wordt uitgevoerd, of wanneer op het product onderdelen worden toegepast,  
   welke niet van leverancier afkomstig zijn;
- materiaalvervorming veroorzaakt door lekken in toevoer- en afvoerleidingen en/of    
   waterschade; 
- opzwellen van wastafelbladen waarvan de voeg tussen waskom en wastafelblad niet 
   waterdicht (d.m.v. aangepaste silicone) afgesloten is.
- opzwellen van kastelementen waarvan de verbinding met het wastafelblad niet   
   waterdicht afgesloten is; 
- schade ingevolge condensatie en onvoldoende verluchting of een onverantwoord 
   gebruikte warmtebron. In sommige landen ligt de warm watertemperatuur boven de   
   60°C. Door dit warm water aanhoudend te gebruiken kan het oppervlak van de waskom 
   gaan barsten. Door een regelventiel in te bouwen voorkomt U dat het water de 60°C. 
   overschrijdt. 
- krassen, indruksporen, schilfering, stoten of schroeiplekken die na montage zijn 
   ontstaan; 
- kleurafwijking van na- of serviceleveringen t.o.v. de originele levering; 
- veranderingen aan het meubel of een onderdeel ervan; 

4) Een beperkte garantie is van toepassing op:
- op led-verlichting geldt een service-garantie van 2 jaar.  Op TL-verlichting geldt een 
   service-garantie van 6 maand.
- op elektrische onderdelen geldt een garantie van 12 maanden nà levering aan de 
   groothandel. Uitzonderingen hierop: op hardware (metalen behuizing excl. 
   elektrische onderdelen zoals bedrading, contactpunten, lampen) en transformatoren 
   beperkt de garantie zich tot het nasturen van de vervangingsonderdelen. De defecte 
   transformatoren dienen voor rekening van de koper retour gestuurd te worden aan  
   leverancier;
- op andere elektrische onderdelen zoals voorschakelapparaten/ballasten geldt een 
   garantieperiode van 6 maanden;
- spots of lampen worden niet onder garantie vervangen;
- schade door gebruik van verkeerde spots, lampen of door abnormale spanningen in het 
   elektrisch circuit worden uitgesloten van elke garantie;
- scharnieren en soft-close dempers genieten 2 jaar service-garantie;

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 
van deze voorwaarden omschreven service-garantieverplichtingen.

10.2.  Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier en behoudens het bepaalde 
in lid 1 is alle aansprakelijkheid van leverancier zoals voor bedrijfsschade, andere 
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

10.3. De afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te 
stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de 
aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer 
is uitgesloten.

11. GESCHILLEN

11.1. Op alle door leverancier gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende 
geschillen is het Belgische recht van toepassing.

11.2. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van Kortrijk 
bevoegd, het voorgaande evenwel onverminderd het recht van leverancier om de rechter 
van de woonplaats van de afnemer te adiëren en de wettelijke bepaling betreffende de 
bevoegdheid van de Kantonrechter.

Hiermee komen vorige leverings- en betalingsvoorwaarden te vervallen.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Kortrijk en worden geacht onmiddellijk te zijn ingegaan.

Menen, 01/01/2016
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600
600
800

1200

600
800

1200

600
800

1200

1
1
1
2

1
1
2

18W
18W
15W
25W

18W
15W
23W

K3 F3

XX309W 60L K..
XX309W 60R K..
XX309W 80 K..

XX309W 120 K..

XX055M 60
XX055M 80

XX055M 120

XX310W 60L K..
XX310W 60R K..
XX310W 80 K..

XX310W 120 K..

XX061M 60 K..
XX061M 80 K..

XX061M 120 K..

XX060M 60
XX060M 80

XX060M 120

XXAK 194
XXAK 195

XXAK 196
XXAK 197 

329
329
398
566

247
266
378

465
465
547
668

383
415
480

92
92

275
305
354

92
92

SPIEGELELEMENTEN

-Hoogte 680mm
-Dubbelzijdige spiegeldeuren
-Scharniert met demping
-Glazen legger achter elke spiegeldeur
-ZONDER gezandstraalde grijprand
-ZONDER stopcontact of schakelaar ()

Optie:
-Integratie dubbel stopcontact
-Integratie stopcontact/schakelaar

Belgisch/Frans
Nederlands

Belgisch/Frans
Nederlands

Extra dubbel stopcontact () Extra stopcontact/schakelaar ()

Breedte
(mm)

Breedte
(mm)

Breedte
(mm)

Verlichtings-
armaturen

Verlichtings-
armaturen

Met chroom verlichtingsarmatuur

Met chroom verlichtingsarmatuur

Met chroom 
verlichtingsarmatuur

Met led-luifel (h. 18mm)

Met led-luifel (h. 18mm)

Code 
mat

Code 
mat

Code 
mat

Code 
mat

Code 
mat

Breedte spiegeldeuren 
(mm) of draairichting

Prijs 
(€)

Prijs 
(€)

Prijs 
(€)

Incl.
driver

Incl.
driver

Prijs 
(€)

Prijs 
(€)

links
rechts

400 - 400
600 - 600

A. BASIC spiegelkast

Code CodePrijs 
(€)

Prijs 
(€)

-Vrijhangende spiegel
-Verchroomde zijstukken met geïntegreerde
led-verlichting

-IR-schakelaar rechtsonder
-Led-driver: 12V, 15W

-Vrijhangende spiegel
-Op houten draagkader (zwart)
-ZONDER ir-schakelaar
-Combineerbaar met led-luifel type XX009L 
en chroom verlichtingsarmatuur

OP AANVRAAG:
Anderen kleuren 
(mat melamine) uit het 
Alke-kleurenassortiment: 
MEERPRIJS: + 20%

OPGELET: Bovenvermelde prijzen zijn enkel geldig bij aankoop 
van complete setaanbiedingen (onderbouwkast + wastafelblad 
+ spiegelelement). 
Voor bestelling van setonderdelen (vb. enkel een 
spiegelelement), wordt een toeslag van 20% toegepast.

A. BASIC spiegel

A. Spiegel op draagkader

KLEURENPALLET

Mat wit Eik antraciet




