Montagehandleiding douchedeur op
maat
Geleverd door Glashandelonline.com :
• 1x Glasplaat van 8 mm gehard veiligheidsglas (Helder glas,
‘Timeless’ glas met antikalk coating, normale antikalk coating of
Matglas)
• 2x Scharnieren
• 1x Deurknop
• Optioneel: Douchestrips voor afdichting
Let op: Bij een douchedeur van helder glas kan de glasplaat zowel links- als
rechtsdraaiend gemonteerd worden. Bij een douchedeur van ‘Timeless’ glas met
antikalk coating, een normale antikalk coating of matglas is op voorhand de
draairichting aangegeven.
Bij het monteren van ‘Timeless’ glas is het belangrijk dat de antikalk coating naar
de natte zijde van de douche is gericht, u herkent de gecoate zijde aan de
stempel op het glas.
Bij het monteren van matglas is het belangrijk dat de matte kant naar de droge
zijde van de douche is gericht, u herkent de matte zijde aan het ruwe oppervlak.

Benodigde materialen:
•
•
•
•
•
•
•

Houten of kunststof latjes
Inbussleutel
Waterpas
Potlood of pen
Boormachine
Schroevendraaier
IJzerzaag
• Pluggen en RVS schroeven
Let op: Standaard worden er pluggen en/of schroeven meegeleverd door de
fabrikant, echter zijn deze niet geschikt voor iedere ondergrond. Daarom
adviseren wij u om langere pluggen en RVS schroeven aan te schaffen, geschikt
voor uw type ondergrond.

Montage stappenplan:
Allereerst willen wij u er op wijzen uiterst voorzichtig met de glasplaat te
zijn. Het geharde veiligheidsglas is zeer sterk aan het oppervlak, maar aan
de randen wat gevoeliger. Plaats het glas daarom nooit direct op een harde
ondergrond, gebruik hiervoor altijd houten of kunststof latjes.
Het is aan te raden om de volgende stappen samen met een tweede
persoon uit te voeren:
1. Meet de glasplaat en de deuropening goed na, zodat u zeker weet

dat het glas in de opening past. Controleer of het glas is voorzien van
uitsparingen voor de scharnieren en een boring voor de deurknop.
2. Plaats de scharnieren op de glasplaat in de daarvoor bestemde

uitsparingen. Zorg ervoor dat u aan beide zijdes van het glas een
pakking plaatst. Draai de bouten op de scharnieren aan met een
inbussleutel, let op: vast is vast!
3. Plaats de deurknop op de glasplaat in de daarvoor bestemde boring.

De knop kan eenvoudig met de hand vastgedraaid worden.
4. Leg een aantal houten of kunststof latjes in de deuropening, hierop

plaatst u de douchedeur om de boorgaten te bepalen.
Gebruik een waterpas om te zorgen dat de glasplaat loodrecht staat.
Teken hierna met een potlood of pen de gaten af van de scharnieren.
Let op: Heeft u gekozen voor een douchedeur zonder douchestrip aan de
onderzijde? Gebruik dan latjes met een dikte van 6 á 7 mm om de juiste ruimte
onder de deur te creëren.
Heeft u gekozen voor een douchedeur met douchestrip aan de onderzijde?
Gebruik dan latjes met een dikte van 10 á 11 mm om de juiste ruimte onder de
deur te creëren.
5. Verwijder de douchedeur uit de deuropening en boor de gaten met

een boormachine. Plaats nu de pluggen, geschikt voor uw type
ondergrond, in de boorgaten.

6. Plaats de douchedeur terug op de latjes in

de deuropening. Draai met een
schroevendraaier de RVS schroeven stevig
vast om de douchedeur aan de muur te bevestigen.
7. Verwijder voorzichtig de latjes onder de douchedeur, zodat deze vrij

hangt in de deuropening. Controleer of de douchedeur goed open en
dicht gaat, zonder dat het glas aanloopt.
8. Optioneel: Hierna kunt u, indien besteld, de douchestrips op het glas

plaatsen. De douchestrips zijn eenvoudig in de juiste lengte te maken
met een fijne ijzerzaag.
9. Optioneel: Indien nodig kunt u de speling aan beide zijdes van het

glas afstellen. Plaats de latjes terug onder de douchedeur. Draai de
bouten op de scharnieren voorzichtig los met een inbussleutel, zodat
u het glas naar links of rechts kunt schuiven. Draai de bouten weer
aan (let op: vast is vast!) en verwijder voorzichtig de latjes.
Let op: Heeft u gekozen voor een douchedeur zonder douchestrips aan de
zijkanten? Hanteer dan een speling van ±4 mm per zijde.
Heeft u gekozen voor een douchedeur met douchestrips aan de zijkanten?
Hanteer dan een speling van ±9 mm aan de zijde(s) van de douchestrip.
10. Optioneel: Indien u bij het bestellen van uw douchedeur heeft

gekozen voor scharnieren met een instelbaar nulpunt, kunt u de
gewenste sluitpositie van uw douchedeur instellen. Op de scharnieren
bevinden zich twee grotere bouten, deze heeft u eerder gebruikt om
de scharnieren op het glas te monteren. Daarnaast vindt u één of
twee kleinere boutjes (afhankelijk van het type scharnier), deze kunt u
gebruiken om het nulpunt in te stellen. Wanneer u de boutjes op
beide scharnieren losdraait met een inbussleutel, kunt u de deur vrij
draaien en in de gewenste sluitpositie brengen. Draai hierna de
boutjes weer goed aan en het nieuwe nulpunt zal vast staan.

Reiniging glas:
Het is altijd aan te raden om de douchedeur na
gebruik droog te trekken, dit voorkomt kalkvorming. Voor standaard
reiniging van de gehele douchedeur is gebruik van lauw water voldoende.
Maak de douchedeur na afloop droog met een trekker of zachte doek.
Gebruik bij matglas en ‘Timeless’ glas met antikalk coating enkel lauw
water aan de behandelde zijde.
Let op: (agressieve) schoonmaakmiddelen kunnen de matte of gecoate
zijde onherstelbaar beschadigen! Iedere vorm van garantie komt hierbij te
vervallen.
Extra tip:
Wanneer u onbehandeld glas grondig wilt schoonmaken, kunt u gebruik
maken van schoonmaakazijn en heet water. Om het makkelijk te maken
kunt u dit vermengen in een lege spuitflacon, zo kunt u het glas eenvoudig
insprayen. Laat dit even inwerken en spoel de douchedeur goed na met
lauw water. Maak de douchedeur na afloop droog met een trekker of zachte
doek.
Let op: (agressieve) schoonmaakmiddelen kunnen de afwerking van de
scharnieren en deurknop onherstelbaar beschadigen! Om deze reden wordt
er géén garantie gegeven op de afwerking, maar enkel op het binnenwerk.

Het team van Glashandelonline.com wenst u veel plezier van
uw douchedeur!
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