
 

 
Handleiding  

Douchedeur Bredviken / Badwand Sundvik 

 
Benodigdheden 
De installatie van de douchedeur Bredviken is betrekkelijk 
eenvoudig. Het volgende is daarbij nodig: 
 

❏ Waterpas  ❏ Boor 3 en 6mm 

❏ Schroevendraaier  ❏ Mes 

❏ Boormachine  ❏ Ijzerzaag 

❏ Potlood  ❏ Transparante kit 
 
Let op! 
Ga ten alle tijden voorzichtig om met het glas. Aan te raden is om de installatie 
met twee personen te doen. Het glas van de douchewanden is gemaakt van 
veiligheidsglas. Echter blijven de hoeken altijd kwetsbaar. Let er dus goed op 
dat deze nergens tegenaan stoten! 
 
Stap 1: Bevestiging u-profiel en kunststof anti-water strip  

 
1: Houdt het U-profiel tegen de muur met behulp van de waterpas en teken de 
gaten af met een potlood. 
 
2: Boor de gaten met een 6mm boor.  
 
3: Stop de pluggen in de gaten en schroef het u-profiel vast aan de muur. 
 
4: Maak de meegeleverde kunststof anti-water strip op maat met een mes of 
ijzerzaag (indien nodig). Duw deze vervolgens aan de onderzijde op het glas. 
 
   

 



 

Stap 2: Profiel met glasplaat bevestigen
 

 
Het scharnierende deel van de douchedeur heeft 
een boven-en een onderkant. Bij de onderkant staat 
het profiel niet gelijk met de glasplaat. Aan de 
bovenzijde is dit wel het geval. Zo kunt u het verschil 
herkennen. 
 
1: Druk het aluminium profiel/scharnier samen met 
de glasplaat in het u-profiel.  
  
2: Boor de gaten in het U-profiel door (met een 3mm boor) in het beweegbare 
profiel. 
 
3: Schroef beide profielen vast met de kleine schroefjes en werk deze af met de 
grijze afdekdopjes.  
 
Stap 3: Deurknop (optioneel) 

 
 
Deze stap is alleen van toepassing wanneer u een deurknop heeft. 
 
1: Draai met de hand beide delen van de deurknop van elkaar.  
 
2: Maak het stukje schroefdraad (zit in één van beide delen) langer met de 
hand of met een inbussleutel. 
 
3: Steek de schroefdraad door het gat en draai de beide delen weer vast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats het meegeleverde afdekplaatje bovenop het profiel en uw douchedeur is 

gemonteerd. Wij wensen u veel plezier ervan! 

 


