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De Viidako mat zwarte keukenkraan uit de Fatmii serie is van zeer zware 
kwaliteit en ontworpen volgens de laatste trends.

Bij het aanschaffen van een kraan is het belangrijk goed te letten op een 
aantal zaken. Ziet de kraan er mooi uit maar is er een goedkoop 
binnenwerk gemonteerd? Dan verkort dat de levensduur van de kraan 
aanzienlijk. Daarnaast is het belangrijk te letten op materiaal keuze en 
kwaliteitstandaarden.

De Fatmii keukenkraan is voorzien van een KTW gecertificeerd 
binnenwerk met keramische schrijven. Deze keramische schijven zijn 
slijtvaster dan kunststof varianten en zorgen ervoor dat de kraan veel 
minder snel gaat lekken, met name op langere termijn.

De kraan zelf is uit messing vervaardigd. Naast een mooie uitstraling ligt 
de kraan hierdoor prettig zwaar in de hand. Hierdoor ziet hij er niet alleen 
veel beter uit maar voelt hij kwalitatief ook zwaarder aan dan 
bijvoorbeeld RVS kranen. De kraan is gecertificeerd volgens de strenge 
Duitse DIN standaard.

Mat zwarte kranen zijn kwetsbaarder voor krassen omdat deze gecoat 
zijn. Bij kranen in de lagere prijsklassen geeft het tikken van een ring 
vaak al beschadigen. Wij maken gebruiken van een stevige coating die 
veel minder snel tot krassen leidt.

In vergelijking tot andere keukenkranen in deze kwaliteitsklassen bent u 
bij ons goedkoper uit. Dat kan omdat we onze producten rechtstreeks van 
fabrikant inkopen, zonder tussenkomst van een groothandel. Dit merkt u 
in de prijs.





1. Plaats de pakkingring
tussen de kraan en het
aanrechtblad of de
wastafel. Voorkom dat
deze later tijdens de
montage wegglijdt.
2. Schroef de flexibele
aansluitslangen en het
draadeind zonder
gereedschap handvast in
de daarvoor bestemde
gaten onder de kraan.

3. Schroef de bijgeleverde 
moer onder het aanrecht 
op het draadeind, LET OP 
draai deze moer niet te 
strak aan dit kan uw 
aanrecht of wastafel 
beschadigen. Controleer 
of u de basis van kraan 
niet meer naar links of 
rechts kan draaien.



Let erop dat u de flexibele aansluitslangen correct op de koud- en 
warmwateraansluiting monteert zodat deze niet onder spanning 
staan of gedraaid zijn. Draai de fittingen niet te strak daardoor 
kunnen de pakkingen beschadigen en ontstaat er kans op 
lekkages.



Wij wensen u veel plezier met uw aankoop,

Team Viidako.




