




Etikett med sporingsnummer sitter på insiden av veggprofilen i topp, 
og må ikke under noen omstendighet fjernes fra produktet. Dette vil 
kunne hjelpe produsenten ved tilfelle av feil på produktet eller ved 
bestilling av reservedeler.











Nødvendig Verktøy:

Vater               Skrutrekker       Målebånd

Silikon

Drill        Bor Ø2.8mm & Ø6mm      Unbraco 4mm

Deler:



1. Plasser veggprofilene (B2) i riktig posisjon etter angitte mål i 
  tabellen under, avhengig av hvilken modell du har valgt. Sørg for 
  at leppen på profilen peker inn i dusjen.
  NB! Målene oppgitt er fra hjørnet til utsiden av veggprofilen.
2. Sikre at profilene er i vater.
3. Merk med blyant hvor hullene skal være.



1. Bor hull i de oppmerkede punktene, 4 punkter på hver side. 
  NB! Benytt et Ø6mm bor.
2. Bank pluggene (A3) inn i hver av de oppborede hullene.
  NB! Dersom det er spikerslag er det ikke nødvendig å benytte plugg.



1. Monter fast veggprofilene (B2) ved å benytte medfølgende 
  skruer (A4). Profilene skal hvile mot gulvet. Benytt en vanlig 
  skrutrekker.
  NB! Husk å sjekke at profilene er i vater før skruene festes helt, da 
  de er noe justerbare. 



1. Press sideglassene (B3) inn i veggprofilene (B2).
  NB! Disse skal også hvile mot gulvet.



1. Velg hvilken side du ønsker at døren skal åpne-lukkes til, 
  og roter døren slik at du får hengslene på riktig side.
2. Press døren (A) inn på sideglassene (B3).



1. Hold døren (A) i posisjon og bor hull igennom dørens profil og 
  sideglassenes profil, fra innsiden av dusjen, 3 punkter pr. profil.
  Benytt et Ø 2.8mm bor.
  NB! Det skal kun bores hull igjennom første delen av dørens profil 
  og sideglassenes profil. 
2. Skru dørens profil og sideglassenes profil sammen ved å benytte 
    medfølgende skruer (B4).
  NB! Husk å benytte dekordeksel delen (C2) når skruene festes.
3. Press på dekorproppene på over skruehodene til slutt.



1. Press dekordeksel (A1 og C1) på over profilene i topp hvor dør- 
  og sidelgassenes profil møtes.
  NB! Dekordeksel (A1) skal sitte på venstre side, og dekordeksel (C1)
  skal sitte på høyre side.



1. Plasser toppdeksel (B) med delen (A2) under, på over veggprofilen 
  på venstre side.
2. Skru fast ved å benytte medfølgende skrue (B1). 
  NB! Toppdekselet (B) er noe justerbart, så sørg for å holde dusjen i 
  rett posisjon før skruen festes helt.
3. Gjenta stegene over for å feste toppdeksel (C) på over veggprofil
    på høyre side.
4. Legg en stripe med transparent silikon i overgangene mellom 
  veggprofilene og vegg, samt i overgangen mellom sideglassene og 
  dørens profil og gulvet.
  NB! Dersom baderommets eneste sluk er plassert inne i dusjen må 
  det ikke legges silikon i overgangen mellom dørens profil og gulvet.
  Vent i minimum 24 timer før dusjen utsettes for vann. 


