De montage handleiding van de douchewand Ludvika.

De montage van de douchewand Ludvika is redelijk eenvoudig.
Toch dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit
product bestaat uit glas en metaal. Hier moet u voorzichtig
mee omgaan en het is aan te raden om niet alleen te werken
maar met 2 personen. Het glas dat gebruikt word is gehard
glas. Dit is veel sterker dan gewoon glas maar wanneer het
kapot gaat zal het uit elkaar spatten. Hierdoor loopt u
nagenoeg geen kans op ernstige verwondingen. Wel kunt u er
kleine snijwondjes of sneetjes aan overhouden. Ga ten alle
tijden voorzichtig en beheerst te werk.
Benodigdheden:
• Waterpas
• Schroevendraaier
• Boormachine
• Potlood
• Boor 6mm
• Boor 3mm
• Mes
• Ijzerzaag
1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband
doorsnijden en de verpakking openmaken en alle
onderdelen apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de verpakking:
a. Glasplaat
b. 2 ronde muursteunen
c. 2 pluggen en schroeven
Bij douchewanden vanaf 50cm en groter zitten ook
de volgende onderdelen erbij.
d. Buis 120cm lang
e. Zakje met inhoud
i. Glassteun voor stabilisatie stang
ii. Muursteun voor stabilisatie stang
iii. 1 schroef
iv. 1 plug
v. 1 inbussleutel

3. U kunt als eerste aftekenen waar de twee muursteunen
op de muur moeten komen. U kunt deze bijvoorbeeld op
25cm en 175cm vanaf de vloer bevestigen maar andere
maten mag uiteraard ook.(De douchewand Ludvika kan
niet zwevend worden gemonteerd.) Met een waterpas
zorgt u ervoor dat ze verticaal boven elkaar komen.
4. Wanneer het een houten muur betreft kunt u voorboren
met een houtboor 3mm. Wanneer het een stenen of
betonnen muur is kunt u met een steenboor 6mm de
gaten boren. De pluggen kunnen in de gaten en nu kunt
u de muursteunen aan de muur vast schroeven met de
schroeven.
5. Voor de volgende stap is het aan te raden om eerst iets
op de vloer te leggen zoals een spie of een luciferhoutje
zodat de douchewand ongeveer 1mm boven de vloer
komt tijdens het plaatsen van de gasplaat om
beschadiging aan de glasplaat te voorkomen.
Druk de glasplaat in de muursteunen. Wanneer deze
naar uw wens staat kunt u d.m.v. het aandraaien van de
schroeven van de muursteunen de glasplaat vast
klemmen.
6. U kunt de stabilisatie stang zowel horizontaal als
verticaal plaatsen.
a. Horizontaal: Plaats de glassteun voor de stabilisatie
stang op bijvoorbeeld 5cm van het uiteinde van de
glasplaat boven op het glas. Deze kunt u met een
schroevendraaier aandraaien tot hij vastgeklemd
zit.
Plaats op dezelfde plaats op de muur de muursteun
voor de stabilisatie stang. U kunt hiervoor weer een
steenboor 6mm of houtboor 3mm gebruiken om de
plug en de schroef in de muur te draaien.
U kunt met een ijzerzaag de buis op maat zagen.
Denk er wel aan dat u de open kant van de buis er
af zaagt.
De buis kan nu in beide steunen geplaatst worden
en worden vast geklemd met de inbusschroefjes.
b. Vertikaal: Plaats de glassteun voor de stabilisatie
stang op bijvoorbeeld 5cm van de bovenzijde van
de glasplaat aan de zijkant van het glas. Deze kunt

u met een schroevendraaier aandraaien tot hij
vastgeklemd zit.
Plaats op het plafond de muursteun voor de
stabilisatie stang. U kunt hiervoor weer een
steenboor 6mm of houtboor 3mm gebruiken om de
plug en de schroef in de muur te draaien.
U kunt met een ijzerzaag de buis op maat zagen.
Denk er wel aan dat u de open kant van de buis er
af zaagt.
De buis kan nu in beide steunen geplaatst worden
en worden vast geklemd met de inbusschroefjes.
7. U kunt nu eventueel de glasplaat bij de vloer afkitten en
wanneer de kit uitgehard is de spie of luciferhoutje
weghalen en de gaatjes ook dichtkitten. Op deze manier
rust de glasplaat als het ware op de kitlaag en is het
geheel waterdicht.
U bent nu klaar met het monteren van de douchewand
Ludvika. Mocht u toch nog vragen hebben of problemen met
de installatie dan kunt met ons contact opnemen via
info@woon-discounter.nl of 076-5493905

