De montage handleiding van de douchewand Sundero.
De montage van de douchewand Sundero 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. Vloerprofiel
c. 3 pluggen en schroeven
d. 2 Buis 120cm lang
e. 2 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 het vloerprofiel op de vloer plaatsen U kunt zelf bepalen waar u de
gaten in het vloerprofiel maakt met de 3mm boor. Met een potlood tekent
u de positie van de gaten op de vloer af.
4. Met een steenboor 6mm kunt u de gaten in de vloer boren. De pluggen
kunnen in de gaten en nu kunt u het profiel aan de vloer vast schroeven
met de lange schroeven.
U kunt er ook voor kiezen om het vloerprofiel niet vast te boren maar vast
te kitten op de vloer. U kunt dan op de onderzijde van het profiel wat kit
aanbrengen en op het profiel op de gewenste plaats op de vloer drukken.
5. Wanneer het vloerprofiel vast zit kunt u de glasplaat voorzichtig in het
vloerprofiel plaatsen. Om het glas te beschermen kunt u voordat u het
glas in het profiel plaatst eerst kit in het profiel aanbrengen of een dun
laagje foam.

