Douchedeur aan betegelde gipsplaat met TOGGLER
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6x TOGGLER Alligator 6mm zonder flens
6x 5 x 45 mm schroeven RVS
6 mm tegelboor
Boor / schroefmachine
Verlengbitje
Kruiskopbitje
Meetlint
Centerpuntje
Mes
Rubberen hamer
Stift
Waterpas
Glasblokjes 7mm

Tips & Tricks
-

Voorkom dat de deur op een harde ondergrond staat. Gebruik hout of glasblokjes (7mm).
Positioneer de douchedeur waterpas bij het aftekenen.
Zet de boormachine niet in hamerstand bij het boren in tegel.
Boor niet in een voeg

Montage stappen
Stap 1
Bevestig de scharnieren en de handgreep.

Bevestig de scharnieren en de handgreep.
Gebruik de bijgeleverde schroeven en tools.

Stap 2
Positioneer de douchedeur op plaats van de montage.

Zorg dat de douchedeur niet op de grond staat.
Zet de douchedeur op 7mm dikkehoutjes of glasblokje.

Stap 3
Zet de douchedeur verticaal met een waterpas.

Zet de douchedeur zorgvuldig waterpas zodat deze goed open en dicht
draait.

Stap 4
Teken de boorgaten af.

Let op: Teken de boorgaten af (niet in de voeg).

Stap 5
Sla met de hamer voorzichtig op het centerpunt.

Sla met de hamer voorzichtig op het centerpunt. Hierdoor heeft de
boormachine grip bij het boren. Zo voorkomt u beschadigingen aan de
tegel.

Stap 6
Boor de gaten.

Let op: Zet de boormachine niet op hamerstand bij het boren in de tegel.
Zo voorkomt u dat de tegel barst.
Gebruik voor het boren een ø 6mm tegelboor.

Stap 7
Steek de pluggen in de gaten

Gebruik de TOGGLER Alligator 6mm.

Stap 8
Snij franje weg.

Snij de franje weg met een mes.

Stap 9
Schroef de douchedeur vast.

Positioneer de douchedeur op de gaten en schroef deze vast met ø 5mm
RVS schroeven.

