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Houdbaarheid Nano: 2 jaar Garantie (normaal gebruik)

zonder Nano met Nano

binnenzijde Nano binnenzijde Nano

Let op: Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen (schuurmiddel, 
schuursponsjes) om het glas of profielen schoon te maken.
Het glas uitsluitend met een vochtige zachte doek behandelen.
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1. Houdt de muurprofielen op de juiste plek met behulp van de waterpas. Zorg dat beide profielen vertikaal waterpas 
    en op exact dezelfde hoogte zitten.
2. Teken de gaten af met het potlood (ieder profiel 5 gaten)
3. Verwijder de profielen en boor de gaatjes met een 6mm boor. Plaats de pluggen in de gaatjes.
4. Monteer de profielen op de muur.

BELANGRIJK: de juiste werking en sluiting van de douchewand valt of staat met de juiste manier van plaatsen van
de profielen: beiden vertikaal waterpas en beiden aan de bovenzijde precies gelijk! Tevens dienen de profielen 
binnen de marges van de aangegeven maten gemonteerd te zijn! 
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LET OP: zorg ervoor dat de zijde met deze sticker:          aan de binnenkant zit.
Deze zijde is behandeld met NANO,
Deze zijde MOET aan de binnenkant zitten.

1. plaat de twee glazen, vaste wanden in de profielen.
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Monteer de scharnieren als hieronder:
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Gebruik siliconen-kit aan de
onderkant van de aluminium strip
om deze vast te zetten op de douchebak.

Monteer de deur aan de scharnieren en de strip op de vloer/douchebak:
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1. Met behulp van een kit-spuit van boven naar beneden siliconenkit (niet te veel!) aanbrengen 
    in het profiel met de magneetstrip. Schuif deze strip op het glas. Zorg ervoor dat de strip er in zijn geheel
    opgeschoven zit!
2. Snij de waterkering op maat. Doe dit wel in een hoek van 90° aan de zijde waar de magneetstrip komt.
3. Installeer de schroefjes aan de binnenkant van de cabine nadat de deur op zijn plaats  zit. 
    5 schroefjes voor ieder profiel.
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Flat head screw driver

Installeer de stabilisatiestang volgens tekening. Let erop dat de stang horizontaal geplaatst wordt!
1.De-monteer de stang met een kruisschroevedraaier
2. Bepaal de locatie, teken de schroefgaten af op de muur en boor de gaten.
    Plaats de pluggen en schroef de muurbevestiging vast.
3. Monteer de stang weer op de muurbevestiging.
4. Schroef de glasbevestiging vast.
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1. Plaats de afdekplaatsjes volgens tekening
2. Voorzie de deur van de waterkering.
3. Monteer de greep
4. Kit de wand op de aangegeven plaatsen af.


