
Universele montage
voor toezichtluiken voor baden
Geschikt voor de meest voorkomende afmetingen van tegels

Gebruik
Sommige afmetingen van tegels in aardewerk zijn slechts op kleine schaal beschikbaar. Bovendien worden steeds andere

afmetingen aangemaakt. Hierdoor is het onmogelijk om voor deze verschillende afmetingen toezichtluiken te maken.

Nicoll stelt daarom een universeel montage-systeem voor, dat toelaat om toezichtluiken in functie van de afmetingen

van de tegels te maken. Het systeem is eenvoudig te openen en het luik kan gedemonteerd worden om zo de 

toegang tot het bad te vergemakkelijken.

De afwezigheid van metalen onderdelen zorgt ervoor dat corrosie-vorming uitblijft.

Omschrijving
Een dubbel scharnier ( linker- en rechterzijde ) moet aan de ene kant op de achterzijde
van de betegeling bevestigd worden en aan de andere zijde op de achterplaat van het 
luik, dat is opgebouwd uit verschillende faïence tegels.

Voor de montage ervan bevelen wij het gebruik van gewone cement-lijm aan.

De stuurpootjes die op ingenieuze wijze verdoezeld zijn in de dikte van de dichting
laten een precieze plaatsing van de scharnieren toe in de gewenste hoeken.
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• Universeel !
• Nooit corrosie-aantasting
• onzichtbaar
• Snelle montage



Toezichtluiken voor 
baden
en hun universele
montage
onzichzbaar! nooit corrosie-aantasting



Het stappenplan
van de universele montage

Bepaal de inplantingsplaats van het luik,
rekening houdend met de positie van
de tegels.

Afmetingen van de uit te zagen opening in de 

badbekleding: links en rechts 4cm groter dan

het toekomstige luik, boven en onder 1cm extra

Vervolgens ga je over tot het plaatsen van de tegels

en de bekleding van het luik door gebruik

te maken van een extra tegel die geplakt

is op de rugzijde.

plaats vervolgens de stuurpootjes doorheen
de opening en verlijm de onbeweeglijke
kaderstukken A en D.

Plaats de stukken B en C op de 
achterzijde van het luik in de boven-
hoeken, al naargelang de stuurpootjes.

Nadat alles gedroogd is, kan het luik
gemonteerd worden, zonder dat enige
afstelling vereist is.




