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C O N TA C T
Bokmerk panelen worden uitsluitend geleverd via de onderstaande bedrijven per regio.
Deze bedrijven zorgen voor een volledige service en levering van de Bokmerk achterwanden.
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INLEIDING
Bokmerk is de originele aluminium achterwand speciaal

Tot de mogelijkheden behoren onder meer standaard

voor keukens, badkamers, douches, toiletruimtes,

RAL- en metallic kleuren, maar u kunt ook kiezen voor

vensterbanken en lambrisering. Door het innovatieve

kleuren uit de Bokmerk-specials. Het is zelfs mogelijk

productieproces hebben de achterwanden unieke

om een afwijkende kleur naar eigen ontwerp te kiezen.

eigenschappen, die versterkt worden door de polyester
MONTAGE

coating.

De achterwand kan eenvoudig worden gemonteerd,
PRECISIE EN KLEUR

op vrijwel iedere ondergrond en zelfs over bestaand

Alle producten van Bokmerk worden met de modernste

tegelwerk. Na de montage kunnen planken, rekjes of

lasersnijtechnieken uitgesneden. Hoeken, uitsparingen

accessoires op de achterwand worden bevestigd.

voor wandcontactdozen en kraangaten zijn daarbij geen
enkel probleem. Vervolgens worden de achterwanden in

Achterwanden van Bokmerk, de perfecte combinatie

de gewenste kleur gecoat.

tussen design en functionaliteit.

PRODUCTKENMERKEN

PRODUCTVOORDELEN

• Water- en vuilafstotend

• Voor nieuwe keukens, badkamers en toiletten

• Meer dan 100 kleuren, waarvan veel RAL-kleuren

•V
 oor het renoveren van keukens, badkamers en

• Eigen kleur op aanvraag

toiletten

• Hittebestendig

• Plaatsing over bestaand tegelwerk mogelijk

• Kras- en slagvast

• Zeer gemakkelijk en streeploos schoon te maken

• Onbreekbaar

• Minimaal ruimteverlies achter kranen en kookplaat

• Slechts 3 mm dik

• Geen naden, voegen en dikke kitranden

• Op maat te maken in het werk

• 10 jaar garantie

• Fingerprint proof

•L
 engte tot 6 meter en hoogte tot 1,45 meter
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KLEUREN OVERZICHT

RAL 9003

RAL 9016

METALLIC WHITE*

RAL 9010

SILICE*

KERAMIEK

ALBATRE

BEIGE LIMESTONE*

RAL 9002

RAL 9001

ZAND

GYPSE

YAZD*

RAL 1013

RAL 1015

QUARTZ 1*

RAL 1014

YUMA*

RAL 1001

De kleurweergave in deze brochure is indicatief.
Niet alle kleurnuances zijn in druk op papier te realiseren.
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* Metallic

ATACAMA*

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4010

RAL 1023

RAL 1004

RAL 2011

RAL 2004

RAL 3003

RAL 3013

RAL 3004

OKER

OXIDE 3*

RAL 8023

AMETHYST 1*

AMETHYST 2*

RAL 6018

RAL 6017
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RAL 3001

* Metallic

KLEUREN OVERZICHT

ZACHT GRIJS

KIEZEL

RAL 9018

RAL 7044

MINT CREAM

EMERALD 1*

RAL 7033

RAL 7030

RAL 7036

CHAMPAGNE*

MOKKA*

PRECIOUS SAND*

VERDIGRIS

RAL 7005

EMERALD 3*

De kleurweergave in deze brochure is indicatief.
Niet alle kleurnuances zijn in druk op papier te realiseren.
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RAL 7032

RAL 7006

* Metallic

RAL 6019

RAL 6021

RAL 6011

RAL 6003

PISTACHE

RAL 1011

RAL 8001

RAL 8000

RAL 8004

OXIDE 2*

RAL 1019

QUARTZ 2*

TAUPE

AMBRE*

RAL 6013

RAL 7003

RAL 7039

EARTH CLAY*
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RAL 8025
* Metallic

KLEUREN OVERZICHT

FEVRIER 6*

RAL 7047

FEVRIER 5*

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

DB701*

RAL 7004

RAL 7045

FEVRIER 8*

RAL 9006*

STARLIGHT*

DB702*

RAL 9007*

De kleurweergave in deze brochure is indicatief.
Niet alle kleurnuances zijn in druk op papier te realiseren.
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* Metallic

RAL 5024

RAL 5014

RAL 5023

RAL 7012

AZURITE 2*

DB703*

RAL 7022

RAL 7024

RAL 7016

RAL 5011

RAL 7021

RAL 9004

RAL 9011

RAL 9005

NOIR 2200*
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* Metallic

KLEUREN OVERZICHT

J U N G S C H A K E L M AT E R I A A L I N K L E U R A C H T E R WA N D
Vijf nieuwe kleuren die perfect aansluiten op het schakelmateriaal van Jung Les Couleurs® Le Corbusier

C L AY G R AY**

SUNSET ORANGE**

G R E E N VA L L E Y**

S U M M E R S K Y**

S T O N E G R AY**

GREEN GRAY

MORNING GREEN

NIGHT WHITE

S O F T C O LO U R S

DUTCH SAND

EARLY SHADE

De kleurweergave in deze brochure is indicatief.
Niet alle kleurnuances zijn in druk op papier te realiseren.
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* Metallic ** JUNG schakelmateriaal beschikbaar
* Metallic

S PAT WA N D E N

898

•1
 0 Verschillende standaard kleuren
• Uit voorraad leverbaar

750

• Standaard maat 898 x 750 mm

De standaard spatwand is eenvoudig in hoogte aan te
passen met behulp van een aluminium cirkelzaag.
Let op: de zaagsnede mag dan geen zichtzijde zijn.
898
3000

3000 �

RAL 7047

RAL 9003

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

ZACHT GRIJS

YAZD*

KIEZEL

FEVRIER 8*

DB703*
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* Metallic

M O N TA G E
Zorg ervoor dat de montagewerkzaamheden onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd.
Houd de panelen bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Dit om eventuele knikken van het paneel te voorkomen.

2. Verwijder voor het plaatsen de ophangoogjes.

1. Controleer vóór de montage alle Bokmerk panelen
op kleur, maatvoering en beschadigingen. Mocht u

Er is altijd één zijde (meestal onderzijde) van een

een afwijking ontdekken, plaatst u het paneel (deel)

paneel dat twee kleine ophangoogjes heeft bij

dan niet, de garantie op krassen en beschadigingen

levering. Deze puntjes dienen vóór het plaatsen vlak

vervalt na verwijderen van de ophangogen en/of in

gevijld te worden.

geval van montage en bewerkingen. Neem direct
contact op met de leverancier.

ATTENTIE
Controleer uw Bokmerk® paneel op
eventuele afwijkingen voordat u
de ophangoogjes verwijdert.
Reclamaties worden door ons niet
in behandeling genomen,
nadat de ophangoogjes
afgebroken zijn.

3. Maak werkblad leeg en verwijder obstakels t.b.v.

4. Zagen van een paneel is mogelijk. Dit kan met

plaatsing zoals kookplaat, kraan verlichting etc.. Zet de

behulp van een Festool inval-cirkelzaag met

achterwand(en) ZONDER lijm los tegen een stofvrije

aluminiumgeleider/liniaal en zaagblad voor

muur ter controle van de maatvoering.

aluminium. Zaagsnede aan een niet-zichtzijde.
Na het zagen is de kern van het aluminium zichtbaar.
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5. Uitsparingen voor WCD (Ø70 mm) kunnen

6. Breng in de naad van werkblad/muur over de

in de achterwand geboord worden met een

volledige lengte zuurvrije (transparante) siliconenkit

gatenzaagfrees met centreerboor. Leg het Bokmerk

aan. Deze kit zorgt er voor dat er een waterdichte

paneel plat op een schuimmat van 3 cm dik (te

afsluiting tussen het werkblad en de achterwand

verkrijgen bij de bouwmarkt). Boor op het hart van de

ontstaat. Gebruik altijd uitsluitend zuurvrije siliconenkit

WCD aan de voorzijde met 4 mm een gat, draai het

voor het afdichten van de wand. De keukenachterwand

paneel om en boor vanaf de achterkant verder.

wordt rechtstreeks op het aanrechtblad gemonteerd..

Sanitairwanden bij voorkeur achteraf geen gaten boren.

7. Lijm de muur in met de hittebestendige Bokmerk

8. Druk het paneel goed aan en verwijder direct

HiTec lijm (horizontale strepen van maximaal een

eventuele siliconenresten (strak afmessen) voor een

meter, met zo nu en dan een opening/tussenruimte

waterdichte afsluiting zonder zichtbare kitrand!

voor het ontsnappen van de lucht). Zet aan de

Hoeken worden doorgaans niet afgekit. Als de muur

onderzijde bij de gaskookplaat nog een extra streep.

zo scheef loopt en er een naad ontstaat tussen beiden
panelen dan is afkitten met kleurkit wel noodzakelijk.
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GEBRUIK
Gebruiksaanwijzingen voor een lange levensduur
ONDERHOUD

DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE WAND

De Bokmerk keukenachterwand is eenvoudig te

In het dagelijkse gebruik dient men, om de Bokmerk wand

onderhouden. Naast de dagelijkse reiniging met een sopje

lang mooi te houden, slechts aan het volgende te denken:

en doekje, adviseert Bokmerk een wekelijkse reiniging met
de Bokmerk wandcleanerset. Hiermee wordt voorkomen

PAS OP MET HETE VOORWERPEN!

dat vetten na verloop van tijd de wand verzadigen en

Pas op met hete voorwerpen, zoals (wok)pannen, tosti-

vlekken veroorzaken. Laat vetten of voedingsmiddelen

ijzers, etc. Hoewel de Bokmerk achterwand hittebestendig

niet onnodig lang op de wand zitten; deze kunnen

is tot ca. 160˚C, moet altijd rekening worden gehouden met

hardnekkige vlekken achter laten.

dat hete voorwerpen de achterwand nooit direct mogen
raken. Pannen kunnen wel een temperatuur bereiken van
tussen de 350ºC en 400ºC! en er kan stoom vrij komen.
Als stoom langdurig (langer dan 5 minuten) op één plek
tegen de wand staat gericht, dan kan dit een witte vlek op
de Bokmerk achterwand veroorzaken. Denk hierbij aan
kokend water uit een fluitketel of een steelpannetje met
deksel waarbij schenktuit zich richt naar de wand.
De afstand tussen hete voorwerpen op de kookplaat en

MICRO SMART DOEK

achterwand moet minimaal 2,5 cm bedragen.

Maak de meegeleverde Micro Smart doek nat met warm
water en vouw deze in drie slagen dubbel. Maak geen

PAS OP MET SCHERPE VOORWERPEN!

prop van het doekje; de Micro Smart doek werkt optimaal

Vermijd contact met scherpe voorwerpen. Deze kunnen

wanneer deze als egaal vlak wordt gehanteerd. Bewaar de

onherstelbare krassen veroorzaken. De Bokmerk

Micro Smart doek op een koele en droge plaats.

achterwand is kras- en slagvast. Dit betekent echter
niet onverwoestbaar. Wanneer er een scherp of puntig

WASVOORSCHRIFT

voorwerp met druk over het paneel verplaatst wordt,

MICRO SMART DOEK

kunnen er ook in de Bokmerk achterwand krassen komen.

De Bokmerk Micro Smart

Krassen op de panelen vallen niet onder de garantie.

doek is tot 150 keer te
wassen met de wasmachine

GEBRUIK GEEN AGRESSIEVE

op 60°C. Wassen op hogere

SCHOONMAAKMIDDELEN

temperaturen vermindert

waar weekmakers in zitten zoals sticker oplosmiddel en/

de levensduur van de Micro

of thinner. Die kunnen de wand onherstelbaar aantasten.

Smart doek. Vermijd het

Gebruik om dezelfde reden nooit schuurmiddelen en/

wassen met sterk alkalische producten of bleekmiddel en

of schuursponsjes (Cif, staalwol of pannensponzen). De

was altijd met gelijke kleuren.

schurende middelen kunnen krassen veroorzaken die niet
meer weg te werken zijn.

TOEPASSING WANDCLEANER
Spuit de spray niet rechtstreeks op het schoon te maken

Beschadigingen die ontstaan als gevolg van één van

oppervlak, maar spuit met behulp van de sprayflacon twee

bovenstaande situaties vallen buiten de garantie en

keer achter elkaar een kleine hoeveelheid op de gevouwen

kunnen geen reden zijn voor reclamatie.

Micro Smart doek. Wrijf vervolgens met lichte druk over het
schoon te maken oppervlak. Gebruik zoveel mogelijk een
schone zijde van de Micro Smart doek.
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GARANTIE
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:
CONTROLE

WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADE OF AFWIJKING

Opdrachtgever heeft de verplichting om na levering en

Meld de schade/afwijking bij uw Bokmerk Regiokantoor

vooraf aan de uitvoering van de werkzaamheden te

inclusief duidelijke foto’s.

onderzoeken of de producten aan de overeenkomst

Na ontvangst van de melding wordt er besloten welke actie

beantwoorden, te weten:

ondernomen wordt voor het betreffende paneel.

- Of de juiste zaken zijn geleverd;

Over het algemeen geldt dat panelen < 2m2 zullen opnieuw

- Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit voldoen

worden geproduceerd.
Bij panelen > 2m2 wordt beoordeeld of deze hersteld

aan hetgeen is overeengekomen;

kunnen worden (volgens de algemene voorwaarden).

- Of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een financiële

overeengekomen kwaliteits-eisen.

vergoeding.
KLACHTEN
Reclamaties over de kwaliteit van de afgeleverde goederen

Na fysieke beoordeling van het paneel wordt bepaald of de

en de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen

schade/afwijking onder garantie valt.

4 werkdagen aan opdrachtnemer bekend te worden
gemaakt. Bij gebreke van tijdige reclame worden de

Het paneel moet daarvoor worden klaargezet in magazijn/

geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden geacht

showroom en wordt mee retour genomen zodra het nieuwe

te zijn aanvaard.

paneel wordt afgeleverd.
Indien het paneel niet retour komt kan men geen aanspraak
maken op garantie.

OMVANG EN DUUR VAN DE GARANTIE
Bokmerk geeft een afbouwende productgarantie van
10 jaar na de afleverdatum. De afleverdatum is terug te

MAXIMALE VERGOEDING

vinden op de afleverbon of factuur.

In geval van een geldige garantieclaim wordt gedurende de

Deze garantie geldt uitsluitend ten aanzien van de gebreken

garantieperiode een afbouwende garantie gegeven.

als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten en geldt

De aanspraak uit hoofde van deze garantieregeling zal

uiteraard alleen wanneer de wand volgens de aanwijzingen

evenwel nooit meer (kunnen) bedragen dan het originele

is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die

aankoopbedrag inclusief B.T.W.

ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een

Bokmerk neemt de kosten van reparatie met inbegrip van

ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig

transport- en voorrijkosten, voor haar rekening.

onderhoud, worden niet vergoed.
De garantie op het paneel vervalt wanneer het paneel is
bewerkt.
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KLEURENLIJST
ALBATRE

NIGHT WHITE

RAL 2004

RAL 7024

AMBRE*

NOIR 2200*

RAL 2011

RAL 7030

AMETHYST 1*

OKER

RAL 3001

RAL 7032

AMETHYST 2*

OXIDE 2*

RAL 3003

RAL 7033

ATACAMA*

OXIDE 3*

RAL 3004

RAL 7035

AZURITE 2*

PISTACHE

RAL 3013

RAL 7036

BEIGE LIMESTONE*

PRECIOUS SAND*

RAL 4005

RAL 7038

CHAMPAGNE*

QUARTZ 1*

RAL 4006

RAL 7039

CLAY GRAY**

QUARTZ 2*

RAL 4010

RAL 7042

DB701*

SILICE*

RAL 5011

RAL 7044

DB702*

STARLIGHT*

RAL 5014

RAL 7045

DB703*

STONE GRAY**

RAL 5023

RAL 7047

DUTCH SAND

SUMMER SKY**

RAL 5024

RAL 8000

EARLY SHADE

SUNSET ORANGE**

RAL 6003

RAL 8001

EARTH CLAY*

TAUPE

RAL 6011

RAL 8004

EMERALD 1*

VERDIGRIS

RAL 6013

RAL 8023

EMERALD 3*

YAZD*

RAL 6017

RAL 8025

FEVRIER 5*

YUMA*

RAL 6018

RAL 9001

FEVRIER 6*

ZAND

RAL 6019

RAL 9002

FEVRIER 8*

ZACHT GRIJS

RAL 6021

RAL 9003

GYPSE

RAL 1001

RAL 7003

RAL 9004

GREEN GRAY

RAL 1004

RAL 7004

RAL 9005

GREEN VALLEY**

RAL 1011

RAL 7005

RAL 9006*

KERAMIEK

RAL 1013

RAL 7006

RAL 9007*

KIEZEL

RAL 1014

RAL 7012

RAL 9010

METALLIC WHITE*

RAL 1015

RAL 7016

RAL 9011

MINT CREAM

RAL 1019

RAL 7021

RAL 9016

MOKKA*

RAL 1023

RAL 7022

RAL 9018

MORNING GREEN
* Metallic
** JUNG kleuren, schakelmateriaal beschikbaar

www.bokmerk.nl

www.bokmerk.be

De kleurweergave van dit drukwerk is met de grootste zorg samengesteld. Echter zijn niet alle kleurnuances in druk op papier te realiseren.
Bekijk daarom altijd een sample om de juiste indruk te krijgen. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

