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1.Voorbereiding voor installatie 
1) Lees na het openen van de verpakking deze montagehandleiding aandachtig door, controleer of alle 

voor montage benodige onderdelen aanwezig zijn en check de cabine op evt. Transportschade. 
Mochten er problemen zijn, neem dan contact op met uw verkoper. Reclamaties na installatie worden 
niet meer in behandeling genomen. 

2) Benodigd gereedschap: (Klop)boormachine, steenboor Ø 6 mm, staalboor Ø 3,2 mm, kruiskop 
schroevendraaier, waterpas, duimstok en potlood. 

3) Indien het glas is uitgerust met een décor houd dan de gladde zijde aan de binnenkant. 
4)  

2. Onderdelenlijst 
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1 :Muurpluggen (8stuks)          12: Onder en bovenprofiel ( 2 stuks ) 
2: M4x30 schroeven (8stuks) 13: Wielen ( 8 stuks) 
3: Muurprofielen ( 2 stuks)  14: Invulstrips (2stuks)     
4: Zijwanden ( 2 stuks) 15: Magneetstrips( 2stuks ) 
5: Glaslekstrip tbv. zijwanden( 2 stuks )  16: M4x 10 schroeven (8 stuks ) 
6: Glaslekstrip tbv. schuifdeuren ( 2 stuks )     17: Deurstopper boven (4 stuks) 
7: Gebogen deuren ( 2 stuks ) 18: Handgrepen (4 stuks ) 
8: M4x30 schroeven (8stuks) 19: Afdekkapjes (8 stuks ) 
9: Kunststof strips tbv. zijwand ( 4 stuks ) 20: M4x 10 schroeven (8 stuks ) 
10:Deurstopper onder  (4 stuks) 21: Klemring tbv. afdekkapje ( 4 stuks )         
11:Wielhouders ( 8 stuks )    

 
    
 
 

  



 

3. Montage      
    Fig. 1 en 2 

1) Plaats de muurprofielen (3) van de cabine tegen de vlakke muur. De afstand van de 
buitenzijde profiel tot aan de muur bedraagt 885 mm. 

2) Controleer met een waterpas dat de profielen verticaal waterpas staan. 
3) Markeer de boorgaten  
4) Boor met behulp van een steenboor Ø 6 mm de gemarkeerde posities ( verzeker u zelf ervan 

dat er geen electra- of waterleidingen lopen) 
5) Plaats de meegeleverde pluggen in de geboorde gaten, en zet het profiel van de zijwand met 

de schroeven M4x30 vast. ( Fig. 3 ) 
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a) Druk de zijwanden in het onder en bovenprofiel en zet deze vast behulp van de 

schroeven M4x30, vergeet niet om aan de onderzijde en bovenzijde van het glas de 
plastic strips te bevestigen. 

6) Plaats de cabine op de douchebak/vloer en schuif deze over de muurprofielen. 
7) Plaats de schuifdeuren vanuit het midden aan de binnenzijde in de onder en boven rails.. 
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8) Monteer de handgrepenset op beide deuren Fig 8 
a)  Plaats aan de sluitzijde van de deuren de magneetstrips en aan de andere zijde de anti-

lekstrips over het glas. 
9)   Plaats over het glas van de zijwanden de anti-lekstrips tbv. de zijwanden (5 } 
    

 
10) Monteer de deurstoppers op de onder en boven rails zoals aangegeven op fig. 10 
11) Stel de cabine in de muurprofielen, en boor vanaf de binnenzijde met een metaalboortje Ø3,2 

mm de gaatjes voor. Schroef vervolgens de beide profielen vast, gebruik hiervoor de 
schroeven M4 x 10(20) klemringetjes(21) en de afdekkapjes (19 ) ( Fig 8 ) 
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12) Plaats de invulstrips in de onder en boven rails , stel evt. de deuren dusdanig af dat deze 
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gelijkmatig sluiten en soepel lopen. 
 

13) Kit tenslotte de buitenzijde van de profielen van de cabine af met een geschikte sanitair 
siliconenkit  en laat deze kit tenminste 24 uur drogen alvorens de cabine te gebruiken.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 De douchecabine beslist niet schoonmaken met agressieve zuurhoudende 
schoonmaakmiddelen! Deze kunnen uw cabine blijvend beschadigen! 

 Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen ! 

 Voor reinigen adviseren wij een mild reinigingsmiddel. 

 Eventuele kalkaanslag kunt u verwijderen met schoonmaakazijn 


