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WERKZEUGLISTE

Ø3mm�Bohrer

Ø6mm�Bohrer

Stift

Wasserwaage

Maßband

BESCHREIBUNG BESCHREIBUNG BILD

Bohrmaschine

Flachkopf

Hammer

Silikonspritze

PZ1

BILD

Schraubenzieher

Kreuz
Schraubenzieher

Voor montage van het douchescherm direct controleren op transport-schade of 
eventuele andere beschadigingen. Essentieel, ook voor uw eigen veiligheid, is de 
controle van het glasdeel. Ook kleine splinters van de glaskanten kunnen tot 
glasbreuk leiden. Daarom mag het glas en de glaskanten bij montage en bij gebruik 
van het douchescherm niet geschadigd raken. Na montage kunnen 
schademeldingen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Schade en 
kosten als gevolg van onkundige montage, onderhoud, schoonmaak en gebruik 
kunnen wij niet aanvaarden. Persoonlijke beschermkleding aanbevolen!

Doucheschermen zijn voor montage op douchebakken afgestemd. Voor andere 
toepassingen vergewis u ervan een gelijke situatie te creëeren lettende op 
waterdichtheid, afschot en niveauverschil m.b.t. het type douchescherm en de 
daarvoor geldende montage richtlijnen. Bij montage op de voeg dient u zeker te zijn 
van een waterdichte deugdelijke voeg. Voor bodemvrije montage dient u er zeker 
van te zijn maatregelen te hebben getroffen tegen het wegglijden van het scherm. 
Voor het boren van de gaten in de muur, de muur controleren op leidingen van water, 
gas, electriciteit of anderzins. Het boren in leidingen heeft materiale schade tot 
gevolg en kan levensgevaarlijk zijn. Doucheschermen zijn bedoeld voor montage 
aan massieve wanden/muren. Voor andere toepassingen dient u er zeker van te zijn 
de juiste materialen te gebruiken zoals bijvoorbeeld holle wand pluggen
(niet meegeleverd) of extra versteviging in de wandconstucties of dakbeschot 
waartegen gemonteerd dient te worden. Gebruikt u voor uw toepassing de juiste 
siliconenkit voor de juiste ondergrond. Let op de speciale toepassingen bij 
natuursteen en marmer.
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(12) 4x Oberes und Unteres Profil L&R

(16) 4x Duschtür Rollen Unten

(21) 4x Duschtür Rollen Oben

(20) 4x Schraube 4*6

(18) 2x Eckteil

(19) 4x Schrauben Abdeckkappe

(17) 4x Füllband

(13) 1x Schraubhülse 

(14) 1x Werzeug für Anbringung der Dichtung

(15) 1x Inbusschlüssel

(1) 2x Wandprofil

(3) 8x Schraube 4*30

(5) 2x Feste Glasplatte

(8) 2x Griff

(9) 4x Magnetdichtung

(10) 4x Glasklemme L&R

(4) 2x Keildichtung

(11) 4  Schließbolzen x

(2) 8x Dübel

(6) 4x Dichtung

(7) 2x Bewegliche Glasplatte



Schritt 2

100% !Eben

Schritt 1

INSTALLATIONSANLEITUNG

Falls Sie Hilfe benötigen, empfehlen wir Ihnen sich an einen kompetenten

Sanitärinstallateur zu wenden. 

, 

Oberes Profil x21

2 Unteres Profil x2
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90 Grad
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Schraubhülse unterstüzt die 
Installation. Bitte entfernen 
Sie die Schraubhülse nach 
der Nutzung.
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Hinweis! x42

Hinweis:
Um die Glasbruchgefahr zu verringern, muss die 
zu fixierende Glasscheibe bei der Montage auf 
der vormontierten Bodendichtung sitzen und die 
Kante der Glasscheibe muss mit der Kante der 
Bodendichtung ausgerichtet sein.
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Schritt 11

Bewegliche
Glasplatte

Feste
Glasplatte

x2 x2
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