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 SE NO

SE 
Öppna gångjärnen på den sida som ska 
sitta i sidopartierna.

(Den delen av gångjärnet som ska sitta 
i dörren har justeringsskruvar.)

NO 
Åpne hengslene på den siden som skal 
sitte i sidepartiene.

(Den delen av hengselen som skal sitte 
i døren har justeringsskruer.)

Läs och gå igenom anvisningen noga innan montering. 
All montering ska utföras av kunnig person samt utföras 
enligt gällande nationella bestämmelser och normer.

Vi rekommenderar att ni är minst två personer 
vid montering. 

Dessa duschglas kräver att badrummet är byggt enligt gäl-
lande nationella våtrumsbestämmelser och normer.

Kontrollera att väggen/väggarna är i lod och utan ojämn-
heter. Motstående väggar ska vara helt parallella. 

Tänk på att olika byggnadsmate-
rial kräver olika typer av skruv och 
plugg. Använd bifogade skruvar 
om möjligt för högsta kvalité och 
design. Alla beslag monteras så 
att synliga skruvskallar hamnar 
inåt i duschen för renaste design.

Innan montering:

Den mönstrade/etsade 
sidan av glaset ska vara vänd 
utåt. Blank sida inåt duschen 
för att underlätta rengöring.

Lägg glaset på mjukt och 
rent underlag med blank 
sida uppåt när du fäster 
gångjärnen så hamnar 
glaset automatiskt rätt.

Les anvisningen og gå nøye gjennom den før montering. 
All montering skal utføres av en kvalifisert person i hen-
hold til gjeldende nasjonale forskrifter og normer.

Vi anbefaler at monteringen utføres av minst to personer. 

Disse dusjglassene krever at badet er bygget i henhold til 
gjeldende nasjonale våtromsforskrifter og normer.

Kontroller at veggen/veggene er i lodd og uten ujevnheter. 
Motstående vegger skal være helt parallelle. 

Vær oppmerksom på at forskjel-
lige byggematerialer krever for-
skjellige typer skruer og plugger. 
Bruk om mulig de medfølgende 
skruene for beste kvalitet og 
design. Alle beslag monteres slik 
at synlige skruehoder vender inn i 
dusjen, for renest mulig design.

Før montering:

Den mønstrede/etsede 
siden av glasset skal vende 
ut. Den blanke siden vender 
inn mot dusjen for å lette 
rengjøringen.

Legg glasset på et mykt 
og rent underlag med den 
blanke siden opp når du fester hengslene,  
så kommer glasset automatisk riktig vei.
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SE 
Centrera i urtaget och skruva fast gångjärnen i 
sidopartierna, 8-9 N/m.

OBS! Lika mycket gummipackningar på båda 
sidor om glaset.

NO 
Sentrer i uttaket og skru fast hengslene i side-
partiene, 8-9 N/m.

OBS! Like mange gummipakninger på begge 
sider av glasset.

4

SE 
Lägg ut klossarna där dörrarna och sidopartierna 
skall vara enligt beställda mått. Beställt mått är 
lika med måttet till glasets ytterkant.

NO 
Legg ut klossene der dørene og sidepartiene skal 
være, i henhold til bestilte mål. Bestilte mål er 
identisk med målene langs glassets ytterkant.

2

SE 
Öppna vägg- och golvfästen.

NO 
Åpne vegg- og gulvfestene.

SE 
Använd bifogat 
skydd mellan glas 
och gångjärn.

NO 
Bruk den medføl-
gende beskyttel-
sen mellom glass 
og hengsel.

SE 
OBS! Tillse att dörrarna 
kommer att gå fritt från 
fallet mot golvbrunnen.

NO 
OBS! Pass på at dørene 
svinger fritt fra fallet 
mot sluket.
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SE 
Sätt sidopartiet på klossarna, 
loda in och markera golv- och 
väggfästens positioner.

Skruvarna dras i fästena i 
riktning inifrån duschen.

NO 
Sett sidepartiet på klossene, 
vatre og marker gulv- og 
veggfestenes posisjoner.

Skruene skrus inn i festene 
fra innsiden av dusjen.

7

SE 
Använd fästbeslag lämpade för byggnadskonstruktionen.
Våtrumssäkra hålen och skruva fast väggfästena i väggen. 

Vi rekommenderar limning av golvfästet för att undvika 
håltagning i våtrumsskiktet. Lägg lim avsett för våtutrym-
men på golvfästet och sätt det på plats.

NO 
Bruk festebeslag som er egnet for bygningskonstruksjo-
nen. Hullene våtromssikres, og veggfestene skrus fast i 
veggen. 

Vi anbefaler å lime fast gulvfestet for å unngå hulltaking i 
våtromssjiktet. Påfør lim for våtrom på gulvfestet, og sett 
det på plass.

SE 
Sätt sidopartiet i golvfästet samt skruva vägg-
fästena i glaset, 8-9 N/m.

OBS! Like mange gummipakninger på begge 
sider av glasset.

NO 
Sett sidepartiet i gulvfestet, og skru veggfes-
tene fast i glasset, 8-9 N/m.

OBS! Lika mycket gummipackningar på båda 
sidor om glaset.
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SE 
Montering av stabiliserings-
stång.

För högsta stabilitet och 
design, placera och skruva fast 
glasfästet för stabiliserings-
stången i glaset centrerat över 
golvfästet.

NO 
Montering av stabiliserings-
stang.

Plasser og skru fast glassfestet 
for stabiliseringsstangen i 
glasset sentrert over gulvfes-
tet, for best mulig stabilitet og 
design.

SE 
Skruva fast golvfästet, 8-9 N/m.

OBS! Lika mycket gummipackning-
ar på båda sidor om glaset.

NO 
Skru fast gulvfestet, 8-9 N/m.

OBS! Like mange gummipakninger 
på begge sider av glasset.

SE 
För stången genom glasfästet och 
montera provisoriskt väggfästet på 
stången.

Markera väggfästets position.

Våtrumssäkra hålet och skruva fast 
väggfästet.

NO 
Før stangen gjennom glassfestet, 
og monter veggfestet provisorisk på 
stangen.

Marker veggfestets posisjon.

Hullet våtromssikres, og veggfestet 
skrus fast.
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SE 
Markera hur lång stången ska 
vara. Ta ur stången från fästet 
och kapa med röravskärare 
eller bågfil.

För stången på plats och dra 
åt insexskruvarna i båda fäs-
tena. Sätt i täcklock.

NO 
Marker hvor lang stangen skal 
være. Ta stangen ut av festet, 
og kapp den med rørkapper 
eller baufil.

Før stangen på plass, og trekk 
til unbrakoskruene i begge 
festene. Sett på dekklokk.

SE 
Öppna gångjärnen som dörrarna ska sitta i.

NO 
Åpne hengslene som dørene skal sitte i.
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! SE 
Provöppna dörren försiktigt så att 
den går fritt.

NO 
Prøv å åpne døren forsiktig for å 
kontrollere at den går fritt.

13

14

SE 
Skruva fast dörren i gångjärnen, 
8-9 N/m. Lika mycket gummipack-
ningar på båda sidor om glaset.

OBS! Sidoparti och dörr ska linjera.

NO 
Skru fast døren i hengselen,  
8-9 N/m. Like mange gummipak-
ninger på begge sider av glasset.

OBS! Sideparti og dør skal stå på 
linje.

SE 
Sätt det andra sidopartiet på klossarna, 
loda in och markera golv- och väggfästens 
positioner.

NO 
Sett det andre sidepartiet på klossene, vatre 
og marker gulv- og veggfestenes posisjoner.

SE 
Använd bifogat 
skydd mellan glas 
och gångjärn.

NO 
Bruk den medføl-
gende beskyttel-
sen mellom glass 
og hengsel.
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SE 
Sätt sidopartiet i golvfästet samt skruva 
väggfästena i glaset, 8-9 N/m.

OBS! Lika mycket gummipackningar på 
båda sidor om glaset.

NO 
Sett sidepartiet i gulvfestet, og skru vegg-
festene fast i glasset, 8-9 N/m.

OBS! Like mange gummipakninger på 
begge sider av glasset.

SE 
Skruva fast golvfästet, 
8-9 N/m.

OBS! Lika mycket gum-
mipackningar på båda 
sidor om glaset.

NO 
Skru fast gulvfestet, 
8-9 N/m.

OBS! Like mange gum-
mipakninger på begge 
sider av glasset.

SE 
Våtrumssäkra hålen och skruva fast vägg-
fästena i väggen.

Vi rekommenderar limning av golvfästet 
för att undvika håltagning i våtrumsskik-
tet. Lägg lim avsett för våtutrymmen på 
golvfästet och sätt det på plats.

NO 
Hullene våtromssikres, og veggfestene 
skrus fast i veggen.

Vi anbefaler å lime fast gulvfestet for å 
unngå hulltaking i våtromssjiktet. Påfør 
lim ment for våtrom på gulvfestet, og 
sett det på plass.
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SE 
Montering av stabiliseringsstång.

För högsta stabilitet och design, placera 
och skruva fast glasfästet för stabiliserings-
stången i glaset centrerat över golvfästet.

NO 
Montering av stabiliseringsstang.

Plasser og skru fast glassfestet for stabilise-
ringsstangen i glasset sentrert over gulvfes-
tet, for best mulig stabilitet og design.

SE 
För stången genom glasfästet och 
montera provisoriskt väggfästet 
på stången.

Markera väggfästets position.

Våtrumssäkra hålet och skruva 
fast väggfästet.

NO 
Før stangen gjennom glassfestet, 
og monter veggfestet provisorisk 
på stangen.

Marker veggfestets posisjon.

Hullet våtromssikres, og veggfes-
tet skrus fast.



1 0

20

21

SE 
Markera hur lång stången ska 
vara. Ta ur stången från fästet 
och kapa med röravskärare 
eller bågfil.

För stången på plats och dra 
åt insexskruvarna i båda fäs-
tena. Sätt i täcklock.

NO 
Marker hvor lang stangen skal 
være. Ta stangen ut av festet, 
og kapp den med rørkapper 
eller baufil.

Før stangen på plass, og trekk 
til unbrakoskruene i begge 
festene. Sett på dekklokk.

SE 
Skruva fast dörren i gångjärnen, 
8-9 N/m. Lika mycket gummi-
packningar på båda sidor om 
glaset.

OBS! Sidopartier och dörrar ska 
linjera.

NO 
Skru fast døren i hengselen,  
8-9 N/m. Like mange gummipak-
ninger på begge sider av glasset.

OBS! Sidepartier og dører skal 
stå på linje. SE 

Använd bifogat 
skydd mellan glas 
och gångjärn.

NO 
Bruk den medføl-
gende beskyttel-
sen mellom glass 
og hengsel.
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! SE 
Provöppna dörrarna försiktigt så 
att de går fritt.

NO 
Prøv å åpne dørene forsiktig for å 
kontrollere at de går fritt.

SE 
Skruva fast dörrknopparna 
och ta bort klossarna under 
glasen.

NO 
Skru fast dørknottene, og 
fjern klossene under glas-
sene.

SE 
Montera tätningslisterna på dörrarna.

NO 
Monter tetningslistene på dørene.
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SE 
Justera dörrarnas läge genom att lossa alla 
ställskruvarna.Ställ dörrarna där du vill ha 
dem och se till att tätningslisterna sluter 
tätt.

NO 
Juster dørenes stilling ved å løsne alle juste-
ringsskruene. Still dørene der du vil ha dem, 
og kontroller at tetningslistene slutter tett.

i SE 
Dra åt alla ställskruvarna tills du får 
motstånd.

NO 
Trekk til alle justeringsskruer til du mer-
ker motstand.


