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De Cilo vijfhoek 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.
De deur van de vijfhoek douche kan links- of rechtsdraaiend gemonteerd worden. De handleiding toont de installatie van
de douchedeur met de scharnieren links. Installeren met twee personen.
LET OP: Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle)
gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.
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LIN611 (2x)

LIN662 (2x)

2 mm / 4 mm

1

Vijfhoek 90x90: 85,5 cm
Vijfhoek 100x100: 95,5 cm

LIN051

85,5 of 95,5 cm

LIN051
SOL501

Plaats de muurprofielen LIN051 met de binnenkant op 85,5 cm (vijfhoek 90x90) of op 95,5 cm (vijfhoek 100x100)
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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leidingen
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gemarkeerde
posities
rekening

2

ST4x35 mm

Monteer beide profielen waterpas tegen de muur met de schroeven ST4x35 mm.
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LIN655 (2x)
M4x16 mm

C

2 mm
LIN662
LIN611

LIN662

LIN656 (2x)

LIN327 / LIN328 (90 cm)
LIN329 / LIN330 (100 cm)

(A) Draai de stelschroef in de scharnierplaat (LIN611) los met een 2 mm inbussleutel en demonteer de scharnierpen (LIN662).
(B) Monteer de scharnierpennen LIN662 in beide dorpelprofielen met de bijbehorende bouten en moeren (LIN655 en LIN656).
(C) Voorzie de uitsparing in de buitenste profieldelen (tbv de glaspanelen) van een doorlopende rups transparante siliconenkit.
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LIN345 (90 cm)
LIN346 (100 cm)
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LIN345 (90 cm)
LIN346 (100 cm)
LIN241

2 pers.
Plaats de dorpelprofielen op de vaste panelen LIN345/6 en monteer deze met twee schroeven ST4x35 mm per hoek.
Schroef eerst beide profielen aan één paneel vast (1) en monteer dan het tweede paneel (2). Knip of snij de glaspees
(LIN241) op de juiste lengte en druk deze in de uitsparing van het dorpelprofiel, aan de buitenzijde van het glas.
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Schuif het complete frame met de zijwanden in de muurprofielen. Dit gaat het gemakkelijkst door aan de ene zijde met de punt
onder en aan de andere zijde met de punt boven te beginnen. Voer deze handeling indien mogelijk uit met twee personen.
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Ø3 mm

LIN535

LIN652
ST4x10 mm

LIN081
LIN081
Zorg dat het frame van de douchecabine waterpas staat. Boor vervolgens een gat Ø3 mm door de muurprofielen op
de aangegeven posities en monteer de montageringen (LIN535) en schroeven ST4x10 mm (LIN652). Monteer de
afdekprofielen (LIN081) links en rechts door deze vast te drukken op de montageringen.
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links: LIN503
rechts: LIN504

links: LIN508
rechts: LIN509

LIN236
LIN207
(2x)

Knip / snij de vulstrip LIN207 op de juiste lengte en monteer deze in het dorpelprofiel onder en boven. Monteer tevens
de langste van de twee magneetprofielen (van de set LIN236) op het vaste glaspaneel aan de sluitzijde van de deur.
Plaats eerst de kapjes LIN503 (links) en LIN504 (rechts) op de bovenkant van de stelprofielen. Plaats daaroverheen de
kapjes LIN508 (links) en LIN509 (rechts).
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Binnen
LIN236

4 mm

LIN611

LIN105

LIN603

OK

Buiten

Plaats de scharnierplaat LIN611 in de uitsparing aan de onderzijde van de glazen deur. Zorg dat de scharnierplaat in
het midden van de uitsparing zit en geheel aangeschoven is. Draai de grote schroef vast met inbussleutel 4 mm.
Monteer het andere magneetprofiel (kortste van de twee) en de handgreep LIN603 op de glazen deur LIN105.
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Bevestig de buitenste plaat van het losse scharnier LIN611 op de scharnieras aan het bovenprofiel:
A) Draai de stelschroef los met een 2 mm inbussleutel, zodat de plaat volledig op de as geschoven kan worden.
B) Draai vervolgens de stelschroef weer aan, zodat de plaat op de as blijft hangen.
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2

4 mm

1

Plaats de glazen deur met het scharnier op het onderste scharnierpunt (1) en zorg dat deze volledig over de as valt.
Lijn de bovenzijde van de deur uit met de losse scharnierplaat (2). Monteer vervolgens de binnenplaat van het bovenste
scharnier. Draai daarbij de schroef stevig aan met inbussleutel 4 mm.
LET OP: Als na montage van de deur blijkt dat de magneetstrips niet goed sluiten, dan kan de deur nog verder gesteld
worden door de scharnierplaat onder en/of boven iets los te draaien en de deur in de gewenste richting te bewegen.
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Buiten
LIN204

Binnen

LIN210
Knip / snij de horizontale afwateringsstrip LIN210 op de juiste lengte en monteer deze aan de onderzijde van de glazen
deur. Monteer de verticale afdichtstrip LIN204 aan de scharnierzijde van de deur.

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
•

Wij adviseren om de douchecabine direct na gebruik
droog te maken met een wisser en daarna met een
droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.

•

De douchecabine kunt u het best regelmatig met
een vochtige doek en schoon water reinigen.
Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger
worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige
kalkaanslag wordt het best verwijderd met een
schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen
kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen
aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op
de verpakking.
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