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Montagehandleiding van uw spiegelprofiel 
voor spiegel/ spiegelwand 
 
De bevestiging van de spiegelprofielen is medebepalend voor het eindresultaat 
van uw spiegelwand!  
 
Wij geven dan ook graag uitleg over de manier waarop u de spiegelprofielen aan 
de wand kunt bevestigen.  
 
Benodigdheden: 
- Spiegellijsten 
- Waterpas of kruislijn laser  
- Meetlint 
- Pluggen en schroeven  
- Boormachine 
- Eventueel: zuignappen om de spiegel vast te houden 

 
 

Stap 1: Gaten boren in het profiel 
Als u de spiegelprofielen besteld, dan zijn deze niet voorzien van gaten.  
Deze moet uzelf aanbrengen in de daarvoor bestemde sleuf. Deze gaten komen, 
afhankelijk van uw wand, op ca. 30 tot 50 cm van elkaar. 
 
Aan beide uiteinden van het profiel plaatst u een extra gat op ca. 3-4 cm van het 
eind.  Gebruik hiervoor een metaalboortje van 5-6 mm.  
 
 

Stap 2: Gaten aftekenen in de wand 
Vervolgens houdt u het profiel waterpas tegen de wand en tekent u de gaten af 
op de wand of muur.  
 
Gebruik bij het onderste profiel een waterpas of kruislijn laser en zorg dat het 
gehele profiel over de volledig breedte, waterpas komt te liggen! 
 
Houdt bij het vastzetten van het profiel rekening met het materiaal van uw wand 
of muur. Het materiaal en de dikte bepalen welke soort pluggen u nodig bent.  
Twijfelt u over de juiste wandplug? Een bouwmarkt kan u hierover adviseren  
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Let erop dat u bij het uitrekenen van de gaten ook rekening houdt met eventuele 
staanders achter uw muur. Ook tussen de staanders brengt u een gat aan. Bij de 
gaten die zich tussen de staanders bevinden heeft u een holle wandplug nodig. In 
de staanders schroeft u houtschroeven. 
 
Platte schroefkop! 
De schroeven die u gaat gebruiken dienen altijd een platte schroefkop te hebben 
die verzonken ligt in het profiel. Steekt de kop te ver uit in het profiel, dan loopt u 
het risico de spiegelpanelen te beschadigen bij het plaatsen. 
 
 

Stap 3: Bevestig het spiegelprofiel aan de wand 
 
Aanbrengen van het profiel tegen de wand 
Aan de onderzijde gebruikt u het (U) profiel. De rugzijde (hoge zijde) monteert u 
tegen de wand met het hoogste deel omhoog wijzend.  
 
Aan de bovenzijde monteert u het klik profiel. Dit profiel bestaat uit een rug (het 
gedeelte wat op de muur wordt bevestigd met pluggen) en een afwerk strip. 
 
De afstand tussen het onderste en bovenste profiel is afhankelijk van de hoogte 
van de spiegel panelen. 
U berekent dit door uw spiegelmaat min 15 mm aan te houden.  
U meet dus vanaf de onderkant van het onderprofiel naar de onderkant van de 
achterzijde van het bovenprofiel 15 mm korter dan de afmeting van de spiegel. 
(Zie ook afbeelding) 
 
Uitlijning/ waterpas 
Een goeie uitlijning is noodzakelijk om vertekeningen te voorkomen. 
Zorg ervoor dat het profiel over de gehele lengte in 1 rechte lijn tegen de muur aan 
wordt gemonteerd. Vul oneffenheden op met uitvul blokjes. 
 
Plaatsing door intillen aan de voorzijde 
U monteert altijd eerst het onder profiel en vervolgens het boven (klik profiel) 
profiel. Zodra de profielen zijn gemonteerd en zijn uitgelijnd kunt u de spiegels 
plaatsen. 
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Voor u de spiegels in het profiel plaatst dient u glasblokjes te plaatsen in het 
profiel op de hoeken van de spiegelpanelen. Glasblokjes zorgen ervoor dat de 
spiegels niet direct in contact staan met het aluminium waardoor de kans op 
beschadigingen wordt verminderd. 
 
U dient de panelen vanaf de voorzijde in het profiel te plaatsen. U heeft hierbij 
zuignappen nodig om het spiegelpaneel op te kunnen tillen. Vervolgens drukt u de 
spiegel tegen de muur en monteert u voorzichtig het bovenste klikprofiel door 
deze in het achter profiel te klikken. 
 
 
Uw spiegelwand staat! 
 
 
 
 

Deze afstand is 15 mm 
kleiner dan de spiegel 

In het onderste profiel komen 
de glasblokjes 


