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Start ALLTID med å vatre opp veggene og gulvet. Evt skjevheter må
beregnes med i monteringen av veggprofilene.
Husk at alle mål er utvendig mål. X er dør og Y er sidevegg.
Anbefaler å montere veggprofilene mellom min-max målene som er
oppgitt i monteringsveiledningen. Dermed har du litt å justere på i begge
retninger.
Bruk drill og diamantbor ved flisboring. Husk å rotere drillen når du borrer
slik at du får ut støv og dypp jevnlig i en kopp med vann (forlenger borets
levertid).
Er veggene skjeve anbefales det å montere veggprofilene på minimum
målet slik at du har mest mulig å justere på.
Her har du 15 mm justering i hver veggskinne.
Dersom du er sikker på målene kan du borre og skru fast sidefelt til døra.
Men ellers anbefales det å vente med å borre og skru veggene fast i
veggprofilene til hele dusjen er oppe. Da har du muligheter til å justere
deg frem og tilbake til døren lukker seg fint og alt er rett.
Mål deg ut fra vegg og til ytterkant av dusjvegg. Trekk fra 2 cm, da har du
målet på stabiliserings staget.
Påbyggingsbeslag kan brukes dersom nedsenket i dusjen er større en
målene på dusjen. HUSK da å ta dette med i beregningen av mål.
Vanligst i Norge er å bruke den lengste slepelisten under døra. Sett denne
på FØR døra monteres. Det er vanskelig å montere slepelisten når dusjen
er montert.
Dersom du skal ha det helt tett kan du bruke stoppelisten som limes fast
på gulvet på utsiden av dusjen. Bruk den lave slepelisten i kombinasjon
med denne.
Bruk vater flittig under hele monteringsprosessen. Det beste er å bruke et
langt vater.
Dersom gulvet har et fall på mer enn 1,5 cm så bør ikke dusjen monteres.

Vanlige fallgruver:
•

Døren er skjev og vil ikke lukke seg:
o Nr1: Sjekk hvilken type dusj/str det er slik at du vet hvilke mål du
skal forholde deg til
o Nr 2a: Sørg for at veggprofilene er montert innenfor de målene
som er oppgitt i monteringsveiledningen.
o Nr 2b: Sjekk at veggprofilen til døra har samme mål ut fra vegg
som ledd mellom sidefelt og dør (der hvor stabiliseringsstaget er
montert) dersom dette målet ikke stemmer må du sjekke målet
på stabiliserings staget og evt justere ut.
o Nr 3 – Sjekk at punkt 1, 2 og 3 har samme avstand fra vegg.
Dersom det er skjevheter i veggen, må dette også tas med i
beregningen. Evt må sideveggen justeres utover.
o Nr 4: Er topprofilen montert riktig vei?
o Nr 5: Dersom alle sjekkpunktene over stemmer kan det kun være
snakk om bitte små justeringer. Da må man prøve seg frem en
skrutrekker
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Vær nøye på målene.
Dersom deksel på magnet under døra detter av, kan denne limes med
sort tech-7 (har samme RAL kode som dusjen).
Dersom magneten skal tas ut/skiftes tar man denne ut fra toppen av
døra (Siden uten spor skal mot magneten).
Topp profilen monteres opp-ned... dermed får man ikke dyttet profilen
helt ned.
Tips til fuging: for å få en fin fug rundt dusjen, bruk maskeringsteip som
festes på gulv og på dusjveggen. Bruk deretter sort tech-7. La det tørke i
5 min. Dypp deretter fingeren i vann og dra av overflødig Silicon. La
tørke i 10 min. Dra av maskeringsteip.

