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Kringliggande material skall skyddas mot eventuella stötar eller olyckor. 

Duschbyggarna ansvarar inte för skador på kringliggande material. 
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MONTERING

dessa verktyg behövs vid montering
Vattenpass, måttstock, penna, kilar, borrmaskin 
med borr, silikon, stjärnmejsel.

tryck på magnet- och släplisterna på glaset. tryck upp fästplattan helt och markera alla 
hålen med pennan.

skruva fast gångjärnen på glasen. Centrera 
gångjärnen i glasets urskärning. Det ska sitta 
gummiinlägg på varje sida av glaset. Den vita 
”nylonkilen” är uppåt.

1verktyg

3 4 5

ställ glasen på plats och loda in dem. Måtten på 
ordern avser yttermått glas. Ställ glasen på någon 
typ av trä- eller plastkilar som är cirka 10-12 mm höga.

OBS! Tryck upp fästplattan 
helt innan du markerar hålen. 
(Endast ett par mm av 
”nylonkilen” ska vara synlig.)

”Nylonkil”

de två små insexskruvarna bredvid varandra 
skall lossas, så att vinkelinställningen är lös.
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Dessa verktyg behövs viD montering

Vattenpass, måttstock, penna, kilar, borrmaskin med 

borr diam 7 mm, silikon, stjärnmejsel.

tryck upp fästplattan helt och markera alla hålen 

med pennan. Detta moment är mycket viktigt !



skruva fast knopparna. Doppa gummi-
brickorna i tvålvatten, så går det lättare att 
passa in knopparna mot varandra.

ställ dörrarna i önskat stängt läge och dra åt 
båda insexskruvarna.
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nu är duschväggen klar! Lycka till!

justera glasen vid behov genom att försiktigt 
lossa gångjärnen som håller fast glasen. Låt 
kilarna ligga kvar under glasen medan ni justerar.
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ställ tillbaka glasen på kilarna och skruva 
fast gångjärnen i väggen. Använd väggdistanserna 
efter behov om väggen ej är i lod.

borra. Vattensäkra med silikon. Plugga.
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MONTERING

Använd 
flera vägg-
distanser 
vid behov
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borra. Hålen måste bottna dvs de får inte vara  

genomgående. Plugga. Vattensäkra med  

våtrumssilikon eller likvärdigt.
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