
Hoe monteer ik een rvs spoelbak: 

Samen met het kookfornuis behoort de spoelbak tot de meest gebruikte 
keukenaccessoires. Het is niet moeilijk om zelf een spoelbak te installeren. Hoe dat 
precies moet, lees je hier. 

  

MATERIAAL: GEREEDSCHAP: 

• Spoelbak met onderdelen 
• Beschermende beits (bij houten werkblad) 
• Sanitairkit 

 
 
 
  

• Rolmeter 
• Potlood 
• Decoupeerzaag 
• Kwast 
• Schroevendraaier 
• Verstelbare moersleutel 
• Speedboor (brede kop) 

  

Stap 1: plaats bepalen 

 

• Vaak wordt er bij de spoelbak een papieren mal meegeleverd. Gebruik die om de 
juiste afmetingen uit het werkblad te zagen en ga vervolgens naar stap 2. 

• Als je het zonder mal moet stellen, leg je de spoelbak ondersteboven op het 
werkblad, en zorg je ervoor dat de afstand aan de voor- en achterkant van de 
spoelbak gelijk is. Let er goed op dat de spoelbak in de juiste positie ligt, met het 
kraangat op de juiste plaats. 

• Teken dan de omtrek van de spoelbak af op het werkblad met een potlood. 
• Teken nu een tweede omtreklijn af, maar binnen de eerste lijn. De afstand tussen 

beide lijnen is de breedte van de rand waarop de spoelbak zal rusten na de 
plaatsing. Kijk vooraf hoe breed die rand maximaal mag worden, zodat het gat 
niet te krap wordt voor de spoelbak. 

  

Stap 2: werkblad uitzagen 



 

  

• Boor gaten in de hoeken van de binnenste potloodlijn, gebruik hiervoor een 
speedboor. 

•  
Plaats nu het zaagje van de decoupeerzaag in het werkblad en zaag langs de 
omtrek van de binnenste potloodlijn. 

• Ondersteun het werkblad als je bijna rond bent. Zo voorkom je dat het middenstuk 
ongecontroleerd afscheurt onder het eigengewicht. 

• Breng na het uitzagen van het werkblad een beschermende beits aan op de 
zaagkant van het hout. Zo bescherm je het hout tegen water, dat eens de 
spoelbak in gebruik wordt genomen eventueel kan binnendringen. 

  

Stap 3: spoelbak bevestigingsklaar maken 

 

• Plaats de kraan op de spoelbak. Vergeet de nodige dichtingsringen niet en volg 
de specifieke gebruiksaanwijzingen van de fabrikant op. 

• Bevestig nu de de sifon aan de spoelbak, ook volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant. 

• Ten slotte maak je de spoelbak klaar voor de plaatsing door bevestigingsclips aan 
te brengen aan de onderkant van de rand van de spoelbak. 

  

  



  

Stap 4: spoelbak plaatsen 

 

• Breng sanitairkit aan op de rand van de spoelbak en laat de bak in het 
uitgezaagde gat zakken. Dit moet stevig, maar toch vlot kunnen gebeuren. 

• Strijk de sanitairkit glad en veeg overtollige kit weg. 
• Schroef de bevestigingsclips aan de onderzijde van de spoelbak vast aan het 

werkblad. De clips garanderen een waterdichte afsluiting. 
• Dit is het moment waarop de afwatering van de spoelbak en de kraan kunnen 

worden aangesloten. De afwatering sluit je aan op de afvoerleiding, de kraan op 
toevoerleiding. 

• Controleer nu de werking van het hele systeem. 
 


