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1 stk. brusedør i 8 mm hærdet glas
2 stk. rustfrie stålhængsler inkl. rawplugs og skruer
1 stk. 5 mm gummiliste
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GlassLine topstang

GlassLine brusevæg

GlassLine topstang

Brusedøren flugter 
  med stålprofilen på 

     GlassLine brusevægen
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FORUDSÆTNING

Vær opmærksom på følgende vigtige forhold:

- Brusedørens design og størrelse er tilpasset Glassline brusevæggen, så derfor skal  

 denne være installeret før montage af brusedøren. Ydermere skal brusevæggen være  

 stabiliseret med en topstang, inden brusedøren monteres.  

- Brusedørens bredde (dette gælder alle tre breddemodeller) er tilpasset løsninger,  

 hvor vægfliserne er mellem 9-13 mm tykke inkl. fliseklæb.  

-  Brusedøren er lavet af hærdet glas og er derfor meget slagsikker, men hjørne- og endeflader  

 er følsomme over for stød og slag. Vær derfor forsigtig under montagen.   

-  Brusedøren er Cleantech behandlet. Dette er en overfladebehandling, der modvirker,  

 at kalk og urenheder sætter sig på glasset. Behandlingen er foretaget på den ene side  

 af glasset. Det er derfor tydeligt angivet, hvilken side, der er indvendig og hvilken side,  

 der er udvendig. 

-  Brusedøren er symmetrisk i sin udformning og kan derfor vendes, så den passer til både  

 en højre- og venstrestillet bruseniche.
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Mål afstanden mellem fliserne på 
væggen og den allerede installerede 
brusevæg fra Unidrain.
 
- Brusedøren kommer i  
 3 bredder 776/876/976 mm  
 (model: 800/900/1000) 

- Ideelt skal afstanden mellem  
 fliser og glas være 788/888/988  
 mm, alt efter hvilket ShowerLine  
 afløb, der er installeret. 

- Er afstanden 3 til 4 mm mindre  
 end idealmålet på 788/888/988,  
 kan brusedøren stadig monteres  
 dog uden gummiliste og med  
 mindre afstand/luft omkring  
 brusedøren. 

- Er afstanden 3 til 4 mm større end  
 idealmålet på 788/888/988, kan  
 brusedøren justeres i hængslet, 
  så døren stadig slutter tæt hen  
 imod brusevæggen, men der vil  
 opstå uens eller mere afstand/luft  
 omkring brusedøren end tilsigtet.   

Montér de to rustfrie stålhængsler 
på brusedøren i midterpositionen i 
forhold til glasudskæringen. 
- Indvendig i hængslet er der 6 stk.  
 gennemsigtige afstandsstykker 
  lavet af gummi (2 stk. som er 
 1 mm, og 4 stk. som er 1,5 mm 
 tykke). Anvend 2 afstandsstykker  
 på hver side af glasset  
 (4 gummiindlæg pr. hængsel).  
 En af hver tykkelse ilægges på 
 begge sider af glasset, inden 
 stålhængslet sammenspændes.  

Sæt brusedøren ind på opklods-
ningen, så de to hængsler støder 
tæt ind til fliserne. Herefter skal du 
tjekke, om brusedøren er placeret 
rigtigt med den rette afstand til alle 
fire sider. Op, -ned og sideværts. Når 
de to stålhængsler er skruet fast på 
væggen, kan brusedøren justeres i 
alle fire retninger med +/- 2-3 mm. 

BEMÆRK: Det er i orden at spænde relativt hårdt til for at undgå, at glasset glider 
ud af sin position, når det er færdigmonteret.
  

BEMÆRK: at brusedørens forkant (fra top til bund) skal flugte med brusevæggens  
forkant fra top til bund. Brusedøren skal ydermere stå vinkelret på brusevæggen  
- altså i den rette dybde set fra bagvæggen, hvor afløbet befinder sig.
  

MÅLTAGNING MIDLERTIDIG OPKLODSNING

PÅSÆT STÅLHÆNGSLERNE OPSÆT BRUSEDØREN

9-13 mm 
fliselag

4

3
Etablér et sikkert underlag/op-
klodsning, der hvor brusedøren 
skal installeres

Opklodsningen skal kunne bære 
brusedøren og højdemæssigt 
svare til den synlige del af den 
rustfrie stålprofil på den  
nederste del af brusevæggen, 
som allerede er monteret i 
flisegulvet.
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Brusedøren stilles igen tilbage 
på opklodsningen og skrues 
fast med de seks medfølgende 
skruer.
BEMÆRK: Skruerne er udført  
i rustfrit stål og derfor er  
”blødere i materialet” end  
normale stålskruer.

13
Når brusedøren er sat op, kan 
den - hvis der er behov for det - 
justeres i alle fire retninger. 
Løsn skruerne lidt (imens op- 
klodsningen stadig er på plads), 
justér brusedøren i den ønsk-
ede position og spænd herefter 
skruerne endelig fast og relativt 
hårdt til. Til sidst kan gummi- 
listen påsættes, og installa-
tionen er færdig. 

6

Når brusedøren står rigtigt  
placeret, mærkes de tre skrue-
huller i begge væghængsler op med 
en blyant. Mærkerne skal være 
præcise og tydeligt kunne ses, når 
brusedøren fjernes.

OPMÆRKNING FASTSKRUNING
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Brusedøren fjernes, og de opmærk-
ede punkter bores ud med et 6 mm 
flisebor. 

BEMÆRK: Fliser er meget forskel-
lige. Nogle fliser er hårdtbrændte og 
kræver derfor særligt bor og boregrej. 
Væggen bag fliserne er ideelt set 
enten lavet af beton eller mursten, 
og her kan de medfølgende 6 mm 
rawplugs anvendes uden videre.

*Er væggen udført i porebeton, som 
er et blødere materiale end beton og 
mursten, kan de medfølgende raw-
plugs også anvendes - dog anbefales 
det for en sikkerheds skyld at påføre 
lidt montagelim i de udborede huller, 
inden rawplugs’ene sættes i hullerne. 
(Montagelim findes i mange varianter 
og stort set allesammen vil kunne 
anvendes til formålet - find det i dit 
lokale byggemarked).

**Er væggen bag ved fliserne udført 
i gipsplader på stål eller træskelet, 
skal specielle rawplugs anvendes, og 
det anbefales at lime stålhængslerne 
på bagsiden mod fliserne. (Almind-
elig montagelim kan anvendes).

HULBORING JUSTERING OG PÅSÆTNING AF GUMMILISTE


