De montage van de badwand.
De montage van de badwand 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 wondjes 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 doos openmaken en alle onderdelen
apart leggen en controleren.

2.

Wat zit
a.
b.
c.

3.

U kunt het U-profiel tegen de muur plaatsen en met een waterpas verticaal zetten. Met een potlood
tekent u de positie van de gaten op de muur af.

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 het profiel aan de muur vast schroeven met de lange schroeven.

5.

U kunt de mee geleverde kunststof anti-water strip op maat maken met een mes of ijzerzaag en aan
de onderzijde op het glas duwen.

6.

De glazen wand met het beweegbare scharnier heeft een boven en een onderzijde

er in de doos:
U-profiel
Glasplaat met scharnierend profiel
Zakje met inhoud
i. 3 pluggen
ii. 3 lange schroeven
iii. 3 korte schroeven
iv. 3 grijze afdekdopjes
v. 1 afdekplaatje bovenkant profiel
d. Kunststof anti-water strip

a.
b.

Boven: scharnier met een gat.
Onder: scharnier met een grijs binnen stukje en een kleiner gat.

7.

Druk het aluminium profiel/scharnier samen met de glasplaat in het U-profiel. wanneer deze naar uw
wens staat kunt u de gaatjes in het U-profiel doorboren met een klein metaal boortje (3mm) in het
beweegbare profiel. Beide profielen kunt u nu met de mee geleverde kleine schroefjes vast
schroeven en afwerken met de grijze afdekdopjes.

8.

Het mee geleverde afdekplaatje kunt u tot slot boven op het profiel plaatsen.

U bent nu klaar met het monteren van de badwand. 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

