Tips til montering:
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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 flismontering. 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.
Man har 7 mm å justere på i veggprofilen til døra og 15 mm i veggprofil til
sidevegg.
Når veggprofilene er montert, monterer du ferdig rammen som døren skal inn i.
Rammen vendes den veien dusjen skal monteres. Bruk gummihammer!
Sett så rammen inn i veggprofil (7 mm justeringsmulighet). Vent med å skru!
(Det er på denne siden du kan montere påbyggingsprofil på 1 cm. Anbefaler max 3
stk pga stabilitet).
Monter så sideveggen og fest hjørnet med de selvborende skruene. Da står dusjen
stabilt. Tips: se hvordan dusjen står i fht fugene på gulvet. Lett å se om den er rett.
Bruk vann og det hvite plastverktøyet til å dytte tetningslisten mellom glasset og
veggprofilen.
Legg så vater på toppen av rammen for å kontroll sikre. Dersom det ikke er i vater,
kan dørrammen trekkes/justeres litt ut. Når det er rett, skrur man fast rammen til
veggprofilen.
Pivot hengslene kan løsnes, justeres og festes slik at døren står rett.
Når døra skal på, bør man være 2 stk. Døren plasseres på pivot hengselet i bunn.
Løft så topprofilen og før den ned til hengslet på dusjdøra.

Skyvedører:
•
•
•

Veggprofiler, ramme til skyvedør og sidevegg monteres likt som på 90x90 hjørnet.
Forskjellen her er at det følger med et sideglass som skal plasseres ned i rammen
til skyvedøra. Det festes med vann og tetningslist med det hvite plastverktøyet.
Hjul festes på glassdøren. Små hull oppe og store hull nede. Hekt de øverste
hjulene på døren i sporet på toppen av rammen. Bunnhjul kan dyttes nedover slik
at døren smetter på plass i sporet i bunnen av rammen.

Vanlig fallgruver:
•
•
•

De feilene man møter med Contour er det som regel veldig enkelt å rette opp.
Dersom døren er veldig skjev når den er montert, retter man på den ved å skru på
pivot hengslene. Stram mutterne når døra er i rett posisjon.
Dersom man kun har et sluk på badet, kan man droppe Silicon fug langs
sideveggen. Alternativt kan man montere dusjen slik at bunnen av dørrammen står
montert på kanten av brønn/nedsenket i dusjsonen og med en liten glippe mellom
sidevegg og kanten av brønnen.

