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De hoekinstap douche is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer.
Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchebak geplaatst wordt vlak en waterpas is.
LET OP: Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle)
gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.

BENODIGD GEREEDSCHAP
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Ø6 mm

Ph 2

LIN013 (80 cm) / LIN015 (90 cm)
LIN506

LIN012 (80 cm) / LIN014 (90 cm)

LIN523

LIN501
LIN201

LIN501

LIN202

LIN201

LIN202

LIN231(set)
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LIN507
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LIN101
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LIN103 (90 cm
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LIN001

LIN001
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LIN607
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LIN013 (80 cm) / LIN015 (90 cm)

LIN012 (80 cm) / LIN014 (90 cm)

LIN516
buffer boven 4x
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buffer onder 4x

LIN521

SOL501

plug Ø6 mm (8x)

kapje rail (4x)

buffer dop 8x

LIN518

schroef ring 18x

ST4x35 mm (16x)

LIN517

schroef kap 18x

ST4x10 mm (6x)
LIN531

ST4x8 mm “F”(4x)

LIN652

LIN653

ST4x8 mm (8x)

LIN532

LIN651

LIN523
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Hoekinstap 80x80: 74 cm
Hoekinstap 90x90: 84 cm

74 of 84 cm

LIN001

LIN001

SOL501

Plaats de muurprofielen LIN001 met de binnenkant op 74 cm (hoekinstap 80x80) of op 84 cm (hoekinstap 90x90)
afstand van de muur. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur. Boor een gat Ø6 mm op de
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LIN531
ST4x35 mm
LIN532

Monteer beide profielen waterpas tegen de muur met de schroeven ST4x35 mm, ringen LIN531 en kappen LIN532.
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LIN013 (80 cm)
LIN015 (90 cm)

3

LIN012 (80 cm)
LIN014 (90 cm)
LIN521

LIN332 (80 cm)
LIN333 (90 cm)

LIN332 (80 cm)
LIN333 (90 cm)
ST4x35 mm (8x)

LIN012 (80 cm)
LIN014 (90 cm)
LIN013 (80 cm)
LIN015 (90 cm)

Stel de panelen van de douchecabine samen:
• Plaats eerst de kapjes LIN521 in de uitsparing van de railprofielen LIN012/LIN014 en LIN013/LIN015
• Schuif vervolgens de railprofielen over het paneel met voorgemonteerd glasprofiel en monteer deze met schroeven
ST4x35 mm. (TIP: Indien nodig kan het glasprofiel tov het paneel verschoven worden door deze op het uiteinde
voorzichtig een paar tikken te geven. Gebruik hierbij een blokje om beschadigingen aan het profiel te voorkomen).
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Schuif de panelen van de douchecabine in beide muurprofielen links en rechts.
4

5

LIN523

LIN531 (2x) LIN653 (2x)
ST4x8mm “F”
LIN201

Ø3 mm

LIN201

LIN523

LIN532 (2x)

LIN201

Plaats de hoekstukken LIN523 in de open uiteinden van de railprofielen. Druk deze geheel aan en boor door het gat
in het railprofiel voor met Ø3 mm. Monteer de hoekstukken met schroef LIN653 ST4x8mm “F”, ring LIN531 en kap
LIN532. Monteer de afdichtstrips LIN201 met de lip naar binnen op beide glaspanelen.
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Ø3,5 mm
LIN531

LIN532
LIN652
ST4x10 mm

Zorg dat het frame van de douchecabine waterpas staat. Boor vervolgens een gat Ø3,5 mm door de muurprofielen op
de aangegeven posities en monteer de ringen (LIN531), schroeven ST4x10 mm (LIN652) en kappen (LIN532).
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LIN516

LIN651
ST4x8 mm

LIN518

LIN517

LIN651
ST4x8 mm

LIN518
Monteer de rubberen stootbuffers (LIN516 & LIN517) met de schroeven ST4x8 mm (LIN651). De grote buffers (LIN517)
worden onder gemonteerd, de kleine buffers (LIN516) boven. Dek de schroeven af met de doppen (LIN518).
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LIN202
Binnen

Buiten

LIN231
(set)

LIN601

Monteer de magneetstrips (LIN231) aan de greepzijde van beide deurpanelen en de afdichtsstrips (LIN202) aan de
andere lange zijde. Monteer tevens de grepen (LIN601).
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A

C

B
Monteer de deuren in het frame:
A. Plaats de bovenste rollers in het horizontale profiel aan de bovenzijde van het kader.
B. Druk de onderste rollers naar beneden om deze in het horizontale profiel aan de onderzijde te haken.
C. Controleer of de deuren goed sluiten. Indien nodig stelt u ze na door de schroef in de bovenste rollers te verdraaien.
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links: LIN506
rechts: LIN507
LIN501

Plaats eerst de kapjes (LIN501) op de bovenkant van de stelprofielen. Plaats daaroverheen de kapjes LIN506 (links) en
LIN507 (rechts).
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Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.
Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

Onderhoud

•

Maak de douche na gebruik droog met een douchetrekker en/of doek. Dit helpt de vorming van kalkaanslag op het
glas en de profielen te beperken.
Reinigen van de douchecabine uitsluitend met een lauwwarm sopje. Het gebruik van schurende of andere
agressieve schoonmaakmiddelen moet vermeden worden.
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