






Deler:



Nødvendig Verktøy:



Produktoversikt:



1. Se i nedforstående skjema for å finne korrekt mål til montering av veggprofilen.
    NB! Målene indikerer senter av profilen hvor skruene skal feste den til veggen.
2. Plasser profilen i riktig posisjon og merk opp hull for festepunktene gjennom profilen.
   OBS! Sørg for at profilen er i vater når du merker festepunktene, og at den hviler mot 
   gulvet.



1. Velg om døren skal monteres på høyre eller venstre side.
2. Bor hull i de oppmerkede festepunktene for profilen. Benytt ett Ø6mm bor.

3. Slå inn plugger i hver av de oppborede hullene. Det må benyttes plugg som er 
    passende til veggens materiale. NB! Hvis det er spikerslag er det ikke 
    nødvendig å benytte plugg.



1. Skru veggprofilen fast til vegg, med medfølgende skruer.
2. Kontroller at profilen er i vater før skruene strammes til.



For montering av dør i venstre vegg:
1. Press magnetlisten med riktig pol-side ned langs kanten av glassdøren
    slik at den får riktig vinkel til å lukke mot en dør på motsatt side.
2. Press på festeproppene (12 og 16) i bunn og topp for å hode listen på plass.
3. Fest hev-senk pluggen 17 i topp, og 10 i bunn av dørens aluminiumsprofil, 



For montering av dør i høyre vegg:
1. Press magnetlisten med riktig pol-side ned langs kanten av glassdøren
    slik at den får riktig vinkel til å lukke mot en dør på motsatt side.
2. Press på festeproppene (12 og 16) i bunn og topp for å hode listen på plass.
3. Fest hev-senk pluggen 17 i topp, og 10 i bunn av dørens aluminiumsprofil, 



1. Monter fast hev-senk funksjonen ved å feste profildeksel 18 i topp, og profilldeksel 
    8 i bunn av døren, og fest disse med medfølgende skruer (19)



1. Monter håndtaket på døren.
2. Monter fast subbelisten i bunn av døren. 
    NB! Det er viktig at subbelistene festes på døren før videre montering fortsetter.
3. Tilpass subbelistens lengde ved å klippe av det som blir for langt.



1. Benytt en myk avstandskloss mellom glassdøren og gulvet når døren skal 
    monteres fast i veggprofilen. NB! Glasset må ikke under noen omstendighet 
    komme i kontakt med gulvet eller andre harde flater.
2. Press dørens festeprofil inn i profilen som er montert i vegg.
3. Hvis gulvet ikke er helt i vater kan den medfølgende pakningen (9) plasseres under 
    glassdørens festeprofil, slik at dørene får lik høyde når de monteres sammen.
    NB! Det er viktig at dørens festeprofil hviler mot gulvet eller pakningen.    NB! Det er viktig at dørens festeprofil hviler mot gulvet eller pakningen.
4. Når døren er plassert i riktig posisjon, bor hull gjennom både veggprofil og dørprofil 
    fra dørens innside, ca 1cm dypt. Benytt ett Ø2,8mm bor.
5. Monter døren til veggprofilen ved å feste skruene (3). 
    NB! Husk å benytte skruekappen (5) som vist på tegningen under når skruen festes. 
    Press på dekkproppene over skruehodene til slutt.
6. Fest pyntedekselet (1) på topppen av profilen til slutt.
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5. Monter døren til veggprofilen ved å feste skruene (3). 
    NB! Husk å benytte skruekappen (5) som vist på tegningen under når skruen festes. 
    Press på dekkproppene over skruehodene til slutt.
6. Fest pyntedekselet (1) på topppen av profilen til slutt.



1. Sørg mot at magnetlistene har ulike poler og dermed lukker mot hverandre
    når dørene monteres sammen til et dusjhjørne. 
2. Skulle dørene ha magnetlist med like poler; trekk magnetlisten ut i topp, bytt 
    til vedlagt ekstra magnetlist i pakken med motsatt pol og press listen ned  på 
    døren igjen.
OBS! Vent 24 timer etter montering før dusjløsningen tas i bruk.


