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Gefeliciteerd met uw aankoop.

Elk product uit de Piet Boon Collection is duidelijk herkenbaar 
aan de sobere, stoere vormgeving en het gebruik van 
natuurlijke en eerlijke materialen. Comfort,duurzaamheid 
en een tijdloos ontwerp zijn de voorwaarden die wij stellen 
aan elk product. Onze meubels zijn bewust zo afgewerkt dat 
ze in het dagelijks gebruik nog meer karakter krijgen. Wij 
wensen u veel woonplezier toe met uw aankoop.

Product specificaties

Materiaal  Gelast, gepoedercoat stripstaal met  
  glas.

afmetingen (hxbxd)  
KEKKE spiegel   60x60x6 cm
     90x90x6  cm
     150x75x6  cm

Garantie
Zie algemene voorwaarden.

Gebruiksaanwijzing
KEKKE spiegel
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KEKKE spiegel

1.  Bepaal de positie van de spiegel op de muur.
 Plaats de strip waterpas op de muur en teken de 

schroefgaten af.
 Zorg dat de stelbouten (A) op gelijke hoogte staan.

2.  Boor de gaten, plaats eventueel pluggen en schroef 
de strip vast.

3.  Hang de spiegel op de strip en zorg dat de 
stelbouten (A) in de sleufgaten (B) vallen.

 Eventueel kan de spiegel nagesteld worden door aan 
de stelbouten (A) te draaien.
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Piet Boon Collection reserves all rights for changes to the model
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Congratulations with your purchase.

Every product from the Piet Boon Collection is clearly 
recognisable by its sober, sturdy style and the use of natural 
and honest materials. Comfort, durability and a timeless 
design are the conditions which we place on each product. 
Our furniture is consciously finished in such a manner that 
in daily use it gains even more character. We hope you have 
a great deal of pleasure from your purchase.

Product specifications

Material  Welded, powder coated strip steel  
  with glass.
  
dimensions (hxwxd)   
KEKKE mirror   60x60x6 cm
     90x90x6  cm
     150x75x6  cm

Guarantee 
See general terms & conditions.
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Instructions
KEKKE mirror
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KEKKE mirror

1.  Determine the position of the mirror on the wall.
 Place the strip level on the wall and mark the screw 

holes.
 Make sure that the adjusting bolts (A) are at the 

same height. 

2.  Drill holes, insert plugs if necessary and screw the 
strip on the wall.

3.  Hang the mirror on the strip and ensure that the 
adjusting bolts (A) fall into the slots (B).

 Optionally, the mirror can be adjusted by turning the 
adjusting bolts (A).
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