
Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem 
dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden 
geconstateerd.

Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.
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ZETA douchedeur met zijwand - plattegrond

Productmaat       Type                 X              Y 
ZETA 80 x 205 cm      Zijwand               780 mm    770 mm
ZETA 90 x 205 cm      Draaideur / zijwand             880 mm     870 mm
ZETA 100 x 205 cm      Draaideur / zijwand              980 mm    970 mm
ZETA 120 x 205 cm      Draaideur inline / schuifdeur / zijwand   1180 mm  1170 mm
ZETA 140 x 205 cm      Draaideur inline / schuifdeur       1380 mm  1370 mm

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

•	 Houd bij het voorbereiden van de badkamer en het plaatsen van de Zeta douchewanden de maatvoering 
aan volgens nevenstaande plattegrond. Bij een hoekopstelling hebben Zeta douchewanden een stelbereik 
van 25 mm. De wanden kunnen niet ingekort worden.

•	 Zeta douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de 
(tegel)vloer. Zorg er voor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.

•	 De Zeta zijwand is links of rechts te monteren in combinatie met de diverse Zeta douchedeuren (zie 
overzicht op pagina 3). De handleiding toont de installatie van de Zeta draaideur met de zijwand rechts.

•	 Voor de installatie van een Zeta douchedeur met zijwand heeft u beide handleidingen nodig, te beginnen 
met de handleiding van de zijwand. Voer de installatie bij voorkeur uit met twee personen.

•	 LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij 
(holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.
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ZET234

Ø6 mm (8x)

SOL501 (8x)

SOL651 (8x)
ST4x50 mm

Plaats	de	muurprofielen	ZET234	waterpas	tegen	de	muur	met	de	korte	zijde	van	het	profiel	naar	buiten	gericht.	Houdt	
de afstand “X” aan zoals aangegeven op de plattegrond (blz. 2). Markeer de boorgaten op de muur.

A. Boor gaten van Ø6 mm op de gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen (SOL501). 
B.	Monteer	de	muurprofielen	met	de	schroeven	ST4x50	mm (SOL651).

A

B

ZET234

1

2

X X



6

1
2

3

280 201 
280 202 

280 206 
280 207 

280 211 
280 212 

Ø3 mm

1. Schuif	de	douchedeur	over	het	linker	muurprofiel.
2. Schuif	de	zijwand	over	het	rechter	muurprofiel.
3. Schuif	het	hoekprofiel	van	de	zijwand	geheel	over	de	

draaideur.

1. Zorg	dat	de	douchecabine	waterpas	staat	en	dat	de	deur	vrij	kan	draaien.	Houd	het	profiel	met	de	scharnieren	vrij	
van de muur (minstens 1 mm marge).

2. Boor gaten (Ø3 mm) op de gemarkeerde posities en monteer de schroef (ZET658) en dop (ZET506). Bevestig eerst 
de onderzijde van de cabine en dan pas de bovenzijde.

3. Tip: controleer na iedere handeling of de cabine nog waterpas staat en of de deur vrij geopend kan worden.

ZET506 (9x)

ZET658 (9x)
ST3,5x6 mm

min. 
1 mm marge
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Kit de douchewand aan de buitenzijde af langs de muren en de vloer/douchebak. Laat de kit goed drogen (raadpleeg de 
verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.
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CLEAN GLASS COATING

•	 De glaspanelen van de Zeta douche zijn voorzien van “CLEAN GLASS COATING”. Deze coating vult de 
microporiën van het glas, waardoor vocht en vuil zich minder makkelijk aan het glas hechten. Om de douche 
mooi te houden blijft regelmatig onderhoud echter noodzakelijk. Vermijd hierbij het gebruik van schurende en/of 
agressieve schoonmaakmiddelen.

ONDERHOUD

•	 Wij	adviseren	om	de	douchewand	en	profielen	na	gebruik	direct	droog	te	maken	met	een	wisser	en	daarna	met	
een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.

 
•	 De douchewand kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag 

kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd 
met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen 
aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.


