
Opties
Assortiment douchearmen Armen voor vaste hoofddouches – easyfit

Muurbevestiging

Snijd de leiding van 15 mm af tot de gewenste lengte (55 mm – 150 mm gemeten vanaf 

het oppervlak van de afgewerkte muur) met behulp van een buizensnijder. Wanneer u 

een metaalzaag gebruikt, moet het uiteinde van de leiding zorgvuldig worden ontbraamd 

en afgeschuind.

1

Schuif de muurafstandhouder over de leiding die 

uit de muur steekt, evenwijdig met het afgewerkte 

muuroppervlak. 

2

Zorg dat de leiding schoon is en vrij van stof. Schuif 

de bevestigingshuls over de leiding, evenwijdig met 

het afgewerkte muuroppervlak.

3

Schuif de arm van de hoofddouche over de bevestigingshuls, evenwijdig met de muur en 

markeer de vier bevestigingspunten.4

Verwijder voorzichtig de arm van de vaste douchekop en maak de bevestigingspunten 

klaar, indien mogelijk met de meegeleverde bevestigingsmiddelen. Let erop dat u tijdens 

het boren geen leidingen in de muur raakt.

5

Zorg ervoor dat de bevestigingshuls schoon en stofvrij is. 

Plaats de O-ring van 15 mm tegen het uiteinde van de  

bevestigingshuls. Smeer de O-ring in met een geschikt  

smeermiddel op basis van siliconen.  

6

Plaats de douchearm en bevestig tegen de wand met  

behulp van de meegeleverde schroeven.
7

Laat de douche enkele seconden lopen om het aanwezige vuil te verwijderen.8

 Schuif het afdekplaatje op zijn plaats, evenwijdig met de 

afgewerkte muur. 9

Plafondbevestiging

De vaste douchekop voor montage tegen het plafond wordt geleverd met schroeven om het 

product te bevestigen aan een steunbalk.

VOOR DE INSTALLATIE VAN DIT PRODUCT IS EEN STEUNBALK VEREIST

!

Installeer een leiding van 15 mm vanaf de Smart Valve/omsteller naar de plaats waar de 

vaste douchekop moet komen.1

Boor een testgat op de plaats waar de vaste  

douchekop moet komen om de positie te markeren en 

vervolgens te controleren of er voldoende ruimte is  

achter het plafond voor de bevestigingselementen. 

2

De minimale hoogte die nodig is achter het plafond bedraagt 50 mm en er moet   

voldoende ruimte zijn voor een 80 mm brede en 50 mm diepe steunbalk om het   

geheel te dragen.

!

Boor een gat (min. ø28 mm, max. ø40 mm) door het plafond en de steunbalk.3

Verwijder de bevestigingsbeugel voorzichtig van de vaste douchearm.4

Houd de bevestigingsbeugel op de juiste positie en 

markeer de bevestigingspunten. Verwijder de beugel en 

maak de bevestigingsgaten klaar. Plaats de  

bevestigingsbeugel terug en bevestig tegen het plafond 

en in de steunbalk met behulp van de meegeleverde 

schroeven (indien geschikt).

 

5

Steek de arm door de bevestigingsbeugel tot de  

correcte diepte. Draai indien nodig de moer aan met 

een moersleutel van 32 mm.

6

Snijd de overtollige leiding af, maar laat voldoende lengte over om de aansluiting van 

22 mm te monteren.  Als u een snelkoppeling gebruikt, moet de buis worden  

afgeschuurd om de verchroming te verwijderen.

 

7

Sluit de leiding van de klep, omsteller of Smart Valve aan op het uiteinde van de leiding 

van de vaste douchekop met een geschikte koppeling. 8

Laat de douche enkele seconden lopen om het aanwezige vuil te verwijderen en te   

controleren op lekken.!

Smeer indien nodig de O-ring in en schuif de afdekplaat 

voorzichtig over de douchearm tot tegen het plafond. 9

Maak de afdekplaat vast aan de arm met de    

fixeerschroef en de meegeleverde zeskantsleutel    

van 2,5 mm.

10De O-ring moet op de 15mm-leiding worden geplaatst,     

tegen de bevestigingshuls, niet op de schacht van de     

bevestigingshuls zelf.

!
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Opties
Assortiment douchearmen Armen voor hoofddouche 

Belangrijke informatie

Dit product moet worden geïnstalleerd door een geschoolde vakman in overeenstemming met 

de geldende lokale & nationale sanitaire regelgeving.

De optionele accessoires van Aqualisa worden geleverd met een garantie van 2 jaar.

Neem bij problemen contact op met de klantendienst van Van Marcke op het nummer  

056/22 77 38.

!

Wanneer de meegeleverde nippel van ½” wordt gebruikt, zorg 

er dan voor dat de schroefdraad schoon is en vrij van stof. Breng 

schroefdraadtape aan indien nodig. Zet de nippel vast met  

behulp van een zeskantsleutel van 10 mm.

3

2 Installeer een leiding van 15 mm vanaf de Smart Valve, omsteller of processor naar de plaats 

waar de arm van de vaste douchekop moet komen. De leiding moet eindigen met een  

geschikte BSP-fitting van ½”.

Breng schroefdraadtape aan op de blootliggende ½”  

BSP-buitenschroefdraad en bevestig de arm correct uitgelijnd  

op zijn plaats.

4

De vaste arm voor muurbevestiging wordt geleverd met een 

BSP-buitenschroefdraad van ½” bedoeld om in een geschikte ½” 

BSP-binnenschroefdraad te worden geschroefd. 

Verwijder de ½”-nippel van de vaste arm met behulp van een  

zeskantsleutel van 10 mm. 

1

De vaste arm kan indien nodig rechtstreeks worden aangesloten 

op een geschikte BSP-buitenschroefdraad van ½”.!

Plafondbevestiging

Installeer een leiding van 15 mm vanaf de Smart Valve, omsteller of processor naar de plaats waar 

de arm van de vaste douchekop moet komen. De leiding moet eindigen met een geschikte  

BSP-fitting van ½”.

2

Wanneer de meegeleverde nippel van ½” wordt gebruikt, zorg 

er dan voor dat de schroefdraad schoon is en vrij van stof. Breng 

schroefdraadtape aan indien nodig. Zet de nippel vast met  

behulp van een zeskantsleutel van 10 mm.

3

Breng schroefdraadtape aan op de blootliggende ½”  

BSP-buitenschroefdraad en bevestig de arm correct uitgelijnd 

op zijn plaats.

4

Breng een dunne rups mastiek aan op de achterkant van de  

afdekplaat en bevestig evenwijdig met het afgewerkte   

plafondoppervlak.

6

De vaste arm voor plafondbevestiging wordt geleverd met een 

BSP-buitenschroefdraad van ½” bedoeld om in een geschikte 

½” BSP-binnenschroefdraad te worden geschroefd. Verwijder de 

½”-nippel van de vaste arm met behulp van een zeskantsleutel  

van 10 mm. 

1

De vaste arm kan indien nodig rechtstreeks worden   

aangesloten op een geschikte BSP-buitenschroefdraad  

van ½”.

!

Sluit het uiteinde van de douchearm tijdelijk af met een dop en zet de douche aan om de 

leidingen onder druk te zetten. Controleer vervolgens op lekken. Als er geen problemen worden   

gevonden, zet de douche dan weer uit en verwijder de dop (denk eraan dat de leiding nog onder 

druk kan staan).

5

Breng een dunne rups mastiek aan op de achterkant van de  

afdekplaat en bevestig evenwijdig met het afgewerkte  

muuroppervlak.

6

Sluit het uiteinde van de douchearm tijdelijk af met een dop en zet de douche aan om de leidingen 

onder druk te zetten. Controleer vervolgens op lekken. Als er geen problemen worden gevonden, zet 

de douche dan weer uit en verwijder de dop (denk eraan dat de leiding nog onder druk kan staan).

5

Muurbevestiging



Opties
Assortiment douchekoppen   Hoofddouche en handdouches

Belangrijke informatie

Dit product moet worden geïnstalleerd door een geschoolde vakman in overeenstemming met de  

geldende lokale & nationale sanitaire regelgeving.

Het assortiment optionele douchekoppen van Aqualisa wordt geleverd met een garantie van 2 jaar.

Neem bij problemen contact op met de klantendienst van Van Marcke op het nummer 056/23 77 38.

!

Maak het tussenstuk los onderaan de handdouche door op het lipje te 

duwen en aan het tussenstuk te trekken.1

Controleer of de afdichtring van de slang correct is gepositioneerd en schroef het tussenstuk in de 

slang met behulp van een geschikte zeskantsleutel van 10 mm. Draai niet te hard vast.2

Duw het tussenstuk opnieuw in de handdouche terwijl u op het lipje 

drukt om te vergrendelen. Plaats de handdouche in de houder.3

Handdouche – OPN4005, OPN4006 & OPN4007

Controleer of de afdichtringen van de slang correct ge-

positioneerd zijn voordat u de handdouche aan de slang 

bevestigt en in de houder plaatst. 

1

Handdouches

Controleer of de afdichtring van de slang correct 

gepositioneerd is voordat u de slang op de handdouche 

 aansluit en in de houder of de bevestiging plaatst.

1

Ga na of de rubberen afdichtring correct is gepositioneerd en 

bevestig de hoofddouche aan de arm. Draai de douchekop 

voorzichtig vast met een geschikte moersleutel of een 

gereedschap dat geen krassen maakt.

Hoofddouches

Indien aanwezig MOETEN beide rubberen afdichtringen 

worden geplaatst.!
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