
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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2 / 2,5 / 3 / 
4 / 5 mm

SOL501 
(6x)

SOL651 
4x50mm - (5x)

ZET651 
4x25mm - (1x)

SOL656 
(2x)

ZEN001 (120 cm)
ZEN002 (140 cm)
ZEN003 (160 cm)
ZEN004 (180 cm)
ZEN005 (200 cm)
ZEN006 (130 cm)

ZEN011 (120 cm)
ZEN012 (140 cm)
ZEN013 (160 cm)
ZEN014 (180 cm)
ZEN015 (200 cm)
ZEN016 (130 cm)

ZEN101 (120/130 cm)
ZEN102 (140 cm)
ZEN103 (160/180/200 cm)

ZEN111 (120 cm)
ZEN112 (130/140 cm)
ZEN116 (160 cm)
ZEN117 (180 cm)
ZEN118 (200 cm)

ZEN201 (120/130 cm)
ZEN202 (140 cm)
ZEN206 (160/180/200 cm)

ZEN216

ZEN213

ZEN046 
(2x)

ZEN501

ZEN502

ZEN511

ZEN512

ZEN521

ZEN531

ZEN541

ZEN542

ZEN601
ZEN551

(4x)

ZEN651 
M6x20mm - (2x)

ZEN652 
M3x6 mm - (5x)

ZEN021 (120/130 cm)
ZEN022 (140 cm)
ZEN026 (160/180/200 cm)

ZEN031 (120/130 cm)
ZEN032 (140 cm)
ZEN036 (160/180/200 cm)

ZENO Enkele schuifdeur (120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 cm)

ZEN217 (links)
ZEN218 (rechts)

ZEN544
(alleen bij 130,
180 & 200 cm)



Z(1) = X + 15 mm

X*40 mm

20 mm

40 mm

X*

D2 D1* (deuropening)

INSTALLATIEVOORSCHRIFT 
•	 Houd bij het voorbereiden van de badkamer en het plaatsen van de Zeno schuifdeur de maatvoering aan 

volgens onderstaande plattegrond. Houd rekening met een benodigde ruimte van 40 mm voor de montage 
van de verschillende doucheonderdelen tegen de muur en op de vloer. 

•	 Standaard is de Zeno schuifdeur geschikt voor installatie in een nis met tussenmaat X. Bij een kleinere 
nismaat is het mogelijk de schuifdeur in te korten. LET OP: door het inkorten wordt de deuropening kleiner. 

•	 De Zeno schuifdeur is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de 
(tegel)vloer. Zorg ervoor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.

•	 De Zeno schuifdeur is geschikt voor zowel installatie links als rechts. De handleiding toont de installatie 
van de schuifdeur links (deuropening aan rechterzijde) in een nis. Voor de installatie in combinatie met de 
zijwand begint u 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.

Ø6 mm

2 pers.

SILICONE
PH2
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Gereedschappen



X

Maatbereik:
Zeno 120: 115 cm < X < 121 cm
Zeno 130: 125 cm < X < 131 cm
Zeno 140: 125 cm < X < 141 cm
Zeno 160: 141 cm < X < 161 cm
Zeno 180: 161 cm < X < 181 cm
Zeno 200: 181 cm < X < 201 cm

1

Meet de nisbreedte X ter hoogte van de bovenrail en 
controleer of deze geschikt is voor het maatbereik van de 
douchedeur. 

2

Bepaal aan de hand van maat X de juiste lengte voor het 
bovenprofiel	ZEN001-6	+	afdekprofiel	ZEN011-6	en	het	
vulprofiel	ZEN021/2/6.	Kort	deze	indien	nodig	in.	

X - 30 mm

max. 100 mm

max. 100 mm

Zeno 120/130:  
   X - 575 mm

Zeno 140:  
   X - 675 mm

Zeno 160/180/200: X - 775 mm

ZEN021/2/6

ZEN001-6	+	ZEN011-6

3

Houd de steunblokken ZEN501/2 en glasklem ZEN531 op de aangegeven posities (voorzijde van de onderdelen in 
één vlak) en teken de boorgaten af op de muur. Boor een gat Ø6 mm op de gemarkeerde posities (houd rekening met 
mogelijk leidingwerk in de muur) en monteer de onderdelen met pluggen en schroeven ST4 x 50 mm. 

TIP: 
Gebruik profiel ZEN046 
om de montagehoogte 
van steunblok ZEN501/2 
te bepalen. 
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ZEN501/2

Ø6 mm

ST4 x 50 mm

SOL501

4

ZEN531

ZEN531

ZEN501

ZEN502
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2 mm

3 mm

ZEN541

ZEN542

4

1)	Draai	de	schroeven	M3x6	mm	los	uit	het	bovenprofiel	en	2)	demonteer	het	afdekprofiel	ZEN011-6.
3) Draai de stelschroeven in de blokken ZEN541/2/4 een slag los zodat deze verschoven kunnen worden.

ZEN652 
M3x6 mm - (5x)

ZEN011-6

1

3

2

ZEN544
(alleen bij 130,
180 & 200 cm)

A B
CD

5

A)	Haal	de	blokken	ZEN541	(bij	montage	rechts	ZEN542)	en	ZEN544	uit	het	profiel.	
B) Demonteer de bladveer van het blok ZEN541 en C) monteer deze (aan dezelfde zijde!) op blok ZEN544. D) Schuif de 
blokken	ZEN541/2	en	ZEN544	terug	in	het	profiel.

Alleen van toepassing op Zeno enkele schuifdeur 130 / 180 / 200 cm

2,5 mm

2,5 mm

ZEN541

ZEN542
ZEN544

ZEN544

ZEN541
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A

B

C

ZEN111-8

ZEN021/2/6

ZEN001-6

A.	Monteer	het	vulprofiel	ZEN021/2/6	in	het	railprofiel			
     ZEN001-6 aan de kant van de deuropening.
B. Schuif het vaste glaspaneel tegen de muur.
C.	Plaats	het	railprofiel	over	het	glas	in	de	steunblokken.

6

A

B

4 mm

ZEN551
(2x)

ZEN531

A

B

C
3 mm

5 mm

ZEN651 
(2x)

ZEN541/2

7

8

A. Schuif het glas zover mogelijk aan tegen de muur en 
     monteer de binnenplaat van glasklem ZEN531.
B. Dek de schroeven af met kapjes ZEN551.

A. Schuif het blok ZEN541/2 richting de muur.
B. Monteer deze met de bout ZEN651 in het steunblok.
C. Draai de stelschroef in het blok ZEN541/2 weer vast.

9

Schuif het blok ZEN544 op de juiste afstand van het blok 
ZEN541/2 en draai beide stelschroeven vast.
- Zeno 130: blok op 10 cm afstand
- Zeno 180: blok op 20 cm afstand
- Zeno 200: blok op 40 cm afstand

Alleen voor Zeno 130/180/200 cm

Zeno 130 = 10 cm

Zeno 180 = 20 cm

Zeno 200 = 40 cm

A
B

3 mm
ZEN544

ZEN541/2



Y

Y - 5 mm

A

B

ZET651
ST4 x 25 mm

SOL501

B

C

A

Ø6 mm

A

B

7

ZEN521

ZEN511/2

ZEN511 (links) 
ZEN512 (rechts)

ZEN216

Meet de afstand Y tussen het glaspaneel en de muur. 
Zaag de bodemstrip ZEN031/2/6 af op lengte Y - 5 mm.

12

Monteer blok ZEN511/2 met kit als de vloer ongeschikt is 
om in te boren (bijv. in het geval van vloerverwarming). 

Monteer de afdichtstrip ZEN216 op het vaste glaspaneel 
met de lip naar binnen gericht.

13

ZEN031/2/6

Breng kit aan op de onderzijde van de bodemstrip en 
eindkap ZEN521 (A) en monteer deze op de bodem (B).

BINNEN

BUITEN

10 11

ZEN031/2/6
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A

B

4 mm

4 mm
2 mm

SOL656 
(2x)

SOL656

ZEN213

14

Voorzie het glazen deurpaneel van de horizontale strip ZEN201/2/6 en verticale strips ZEN213 en ZEN 217/8. Let bij de 
orientatie van de strips goed op de binnen- en buitenzijde van de deur. 
Monteer tevens de rollers SOL656 en de handgreep ZEN601.

15 16

Plaats de deur eerst onder in de uitsparing van blok 
ZEN511/2 (A) en hang deze vervolgens met de rollers in 
het	bovenprofiel	(B).

ZEN217 (links)
ZEN218 (rechts)

ZEN201 (120/130 cm)
ZEN202 (140 cm)
ZEN206 (160/180/200 cm)

ZEN101 (120/130 cm)
ZEN102 (140 cm)
ZEN103 (160/180/200 cm)

ZEN601

BINNEN

BUITEN

BINNEN

BUITEN

Indien nodig kan de hoogte en/of hoek van de deur 
aangepast worden. (A) Draai de inbusbout één slag los 
met inbussleutel 4 mm, houd daarbij de roller zelf tegen 
met inbussleutel 2 mm. (B) Verdraai de excentrische ring 
(met steeksleutel 15 mm of Bahco) om de hoogte van de 
roller aan te passen. Draai tot slot de bout weer vast.

A B



2 mm

Als de kier tussen muur en glas te groot is om te kitten, 
maak	dan	gebruik	van	de	aluminium	profielen	ZEN046.	
Kleef	één	profiel	tegen	het	glas	(A),	vul	de	ruimte	tussen	
glas	en	muur	met	kit	(B)	en	plaats	het	tweede	profiel	(C).	

24h

A

BC

ZEN046 
(2x)

ZEN011-6

ZEN652 
M3x6 mm - (5x)

Monteer	het	afdekprofiel	ZEN011-6	op	de	bovenrail	met	
inbusschroeven M3x6 mm (ZEN652).

17

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.

18

19

9
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CLEAN GLASS COATING

•	 De glaspanelen van de Zeno 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.


