
 

  

Van Marcke COSMO 

Wandpanelen / Panneaux 

 

 
Algemene info 

 Douchebak dient stabiel geplaatst te zijn, ondersteund en afgekit tegen de muur; 
 Voorzijde/zichtzijde heeft een transparante beschermfolie, achterzijde/kleefzijde heeft een witte 

folie;  
 Houd rekening met de afgewerkte/gepolijste zijkant (aangegeven met een rode sticker) van elk 

paneel bij het verwerken ervan 

Information générale 

 Le receveur de douche doit être placé stabile, supporté et étanché contre le mur; 
 Côté avant/visible a un film transparent, côté arrière/collée a un film blanc; 
 En coupant des panneaux, tiens compte de la côté latérale finie/polie 

  

1. Meet de 1e te bekleden muur zoals 
aangegeven op de afbeelding, rekening 
houdend met eventuele schuine zijdes, 
gaten,… 
 
1. Prendre mesures comme indiqué sur 
l’image tenant compte des côtés, trous,…. 

2. Verzaag het paneel volgens de genomen maten. (Gebruik hiervoor een 
voldoende ondersteunende constructie en leg het paneel met de niet-
zichtzijde (witte folie) naar onder). Houdt bij het verzagen rekening met 
de zichtzijde (transparante folie) en gepolijste kopse zijde. Gebruik voor 
het verzagen bij voorkeur een invalzaag met een ‘multi tooth’ zaagblad. 
Voor het boren van gaten in de acryl gebruikt u bij voorkeur een ijzerboor 
(tot M10) of een klokboor. Houdt ook rekening met een uitzettingsmarge 
van 3mm/lopende meter met een minimum van 5mm. 
 
2. Couper le paroi comme selon les mesures prises. (Prévoir un 
construction assez solide et mettre le paroi avec le côté non-visible (film 
blanc) en bas. En coupant, tiens compte du côté visible (film transparent) 
et le côté latérale polie. Utiliser une scie circulaire avec une lame de scie 
‘multi tooth’. Forer des trous dans l’acrylique avec un foret à métaux 
(jusqu’à M10) ou scie cloche  (coupant). Respecter le marge d’expansion 
de 3mm/mètre courant avec un minimum de 5mm. 

3. Verwijder de witte beschermfolie van de 
achterzijde alvorens de lijm aan te brengen 
volgens aangegeven lijmpatroon. 

 
3. Enlever le film blanc de la côté arrière et 
appliquer la colle comme indiqué sur l’image. 

4. Plaats het panel correct 
tegen de muur en duw goed 
aan. 

4. Placer le paroi 
correctement contre le mur 
et pousser comme indiqué ci-
dessus. 

 
. 

5. Herhaal voorgaande stappen voor elke te 
bekleden muur. Bijvoorbeeld , voor een L-
vorm zijn er 2 muren te bekleden. Voor een 
U-vorm zijn er 3 muren te bekleden . 
Enzovoort. 

5. Répéter chaque étape pour tous les parois 
nécessaires. Par exemple:  en forme L : répète 
pour 2 parois. En forme U : répète pour 3 
parois. Etc… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Verwijder de transparante beschermfolie in elke hoek tot ±5cm 
uit de hoek. 
 
6. Enlever le film de protection transparente environ 5cm dans 
chaque coin  

7. Verlijm het hoekprofiel aan de achterzijde en plaats het in de nodige hoek(en). 
 
7. Coller la cornière à l’arrière et placer la cornière dans chaque coin. 

  

8. Verwijder de transparante beschermfolie van het 
hoekprofiel 

8. Enlever le film de protection transparente de la cornière  

9. Verwijder de transparante beschermfolie van elk paneel en 
siliconeer zoals aangegeven op de afbeelding.  

9. Enlever la film de protection transparente de chaque paroi et 
étancher autour comme indiqué sur l’image. 

Belangrijke plaatsingstips 

 Plaats het paneel met de hoofdkraangaten als laatste. Hierbij verzekert u de 
toegankelijkheid.  

 Het boren van gaten voor bijvoorbeeld de hoofddouche, douchestang, zeeprekjes, 
glasprofiel, … kan na de plaatsing van de douchewanden gebeuren. Houdt hierbij wel 
rekening met een droogtijd van 24uur – 48 uur. De gaten moeten met een ijzerboor 
gemaakt worden. Deze boor dient  een diameter te hebben die minstens 2mm groter is 
dan de steenboor die achteraf gebruikt wordt.  

 

Astuces de placement importantes 

 D’abord placer le paroi prévu avec des trous du robinetterie. Comme si vous pouvez 
assurer l’accessibilité  

 Forer des trous pour le profil du verre, bras de douche, support de douche,… après le 
placement. Tenir compte avec la durée de séchage de 24-48 heures. Les trous doivent 
être forés avec un foret à métaux. Ce foret à métaux doit avoir un diamètre de 2mm plus 
large du foret à béton lequel vous utiliserez après.  

 


