
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bestudeer de gehele handleiding voordat u overgaat tot montage! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding 11 Douchecabine Rechthoek 

90x100 

t/m 

100x140 

 



Gefeliciteerd met uw aankoop! 
 
Algemene informatie 
Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen, productiefouten en 

levering van de juiste producten. Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle 
zijden van het glas. 
 
N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld. 
 
Installatie 
Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie. 
 
Een wandbevestiging geeft de mogelijkheid tot 2 mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.  
 
Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van 
verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.  
 
Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren. 
 
Let op: Voor deze Just Creating profielloze opstelling is het van essentieel belang dat uw vloer- en muur 
waterpas zijn. Ook dienen uw vloer- en muur in een hoek van 90 graden te zijn ten opzichte van elkaar. Het 
Just Creating glasprogramma kent beperkte stelmogelijkheden.  
 
Nazorg Instructies 
Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in 
gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden 
te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen 
worden vermeden. Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact 
opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel. Bewaar deze instructies voor nazorg en de 
contactgegevens. 
 
Benodigde Gereedschappen 
 

- Waterpas 
- Boormachine (8 mm boor) 
- Schroefmachine 
- Twee personen (!) 
- Potlood 
- IJzerzaag 
- Sanitair kit  
- Meetlint  
- Schroevendraaier  

 
Geleverde producten opstelling 11 Inloopdouche rechthoek 
 
1x Inloopwand W2 
1x Inloopwand DZ1 
1x Profielloze draaideur D1 
1x Wandscharnierset 

1x Handgreep 
1x Wandbevestigingsset 
1x Glasscharnier 90°  
1x Stabilisatiestang 
1x Glasdeel 
1x Wanddeel  
1x Taylor Protect (glasbehandeling)  
 
(!) Let op: Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Installatie instructie voor Inloopwand A, B en C.  
 

 
 
Wanneer u de gewenste plaatsingspositie van de doucheopstelling in uw badkamer ‘globaal’ heeft uitgemeten 
en gecontroleerd, kunt u verder gaan met onderstaande installatie instructie.  
 
Tip: werk in een schone omgeving en maak de vloer schoon om beschadigingen aan de glasproducten te 
voorkomen.  
 
Let op: Denk altijd aan uw eigen veiligheid en werk minimaal met twee personen.  
 
 

Stappenplan installatie Inloopwand W2 (A)  
 

Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand W2 (A). Voor de montage van wand A heeft u 
nodig: 

• Inloopwand W2 (A)  
• 1x Wandbevestigingsset ( 2 stuks )  

 
Stap 2 – Demonteer de wandbevestigingen in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen.  
 
Stap 3 – Verwijder uit beide wandbevestigingen het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen 
glasbeschermingen. ‘’Let op: Deze heeft u later weer nodig’’.  

 
Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de 
plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in 
het tabel wordt NIET rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze wel wenst te plaatsen, dit u 
6mm bij de installatiemaat op te tellen. 

 
 
 



Catalogus maat Installatiemaat (hart van 
wandbevestiging behorend 
inloopwand A tot en met muur punt 
4) 

90x100 984 mm 

90x120 1184 mm 

90x140 1384 mm 

100x120 1184 mm 

100x140 1384 mm 

 
 
Stap 5 – Het hart van de onderste wandbevestiging dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer 
gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. ‘’Zie onderstaande afbeelding’’  
 
Stap 6 – Het hart van de bovenste- wandbevestiging dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer 
gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. ‘’Zie onderstaande afbeelding’’ 
 

 
 
Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist 

geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.  
 
Stap 8 – Monteer beide wandbevestigingen op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De 
egale zijde van de wandbevestiging, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het 
losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.  
 
Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per 
wandbevestiging, terug over het deel van de wandbevestigingen die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.  
 
Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandbevestiging. 
Oftewel 4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandbevestiging over, per 
wandbevestiging.  
 
Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand W2 (A) in de wandbevestigingen die 
u aan de muur heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandbevestigingsplaten lichtjes op de 
wandbevestiging, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er tussen te 
plaatsen. 
 
Stap 12 –  Staat uw Inloopwand W2 (A) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan 
schroeft u alle inbusschroeven handvast aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op 

haakse wanden en vloeren. 

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten 

opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde 

afmetingen af van de werkelijke (praktijk) 

afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw 

boorgaten in de muur komen.   

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees 

overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn. 

 



Stappenplan installatie Inloopwand DZ1 (B) 
 
Stap 1 – Start de installatie met de montage van Inloopwand DZ1 (B). Voor de montage van wand B heeft u 
nodig: 

• Inloopwand DZ1 (B) 
• 1x glasscharnierset 90° (2 stuks) 

 
Stap 2 – Demonteer de 90° glasscharnieren in drie delen, door middel van het losschroeven van de inbussen. 
Stap 3 – Verwijder uit beide 90° glasscharnieren 4 rubberen glasbeschermingen, namelijk 2 per (binnen)zijde. 
‘’Let op: Deze heeft u later weer nodig’’.  
 
Stap 4 – Plaats de 90° glasscharnieren in 90 graden aan Inloopwand W2 (A). Zorg ervoor dat het egale, niet 
draaibare gedeelte wordt gemonteerd aan Inloopwand W2 (A), zoals onderstaande afbeelding. Vervolgens 
monteert u 2 rubberen glasbeschermingen en 1 losgeschroefde bevestigingsplaat lichtjes op het 90° 
glasscharnier die u aan Inloopwand W2 (A) heeft bevestigd. Doe dit bij beide 90° glasscharnieren.   
 
Stap 5 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats Inloopwand DZ1 (B) in de 90° glasscharnieren die 
u aan Inloopwand W2 (A) heeft gemonteerd. Vervolgens schroeft u de overgebleven bevestigingsplaten lichtjes 
aan de Inloopwand DZ1 (B) 90° glasscharnier bevestigingsplaten, zodat u ruimte heeft om de overige 2 
rubberen glasbeschermingen er tussen te plaatsen. Doe dit bij beide 90° glasscharnieren.  
 
Stap 6 – Staat uw Inloopwand DZ1 (B) naar wens, hoeft de inloopwand niet verder te worden afgesteld, dan 
schroeft u alle inbussen handvast aan.   
 
 
 

Stappenplan installatie Draaideur D1 (C)  
 
Stap 1 – Start de installatie met de montage van draaideur D1 (C). Voor de montage van draaideur B heeft u 
nodig: 

• Draaideur D1 (C) 
• Wandscharnieren 
• Handgreep 

 
Stap 2 – Demonteer de wandscharnieren in twee delen door middel van het losschroeven van de inbussen. 
‘’Let op: Niet de inbussen losschroeven op de vierkante achterkant waar de 4 gaten zich bevinden.’’ 
 
Stap 3 – Verwijder uit beide wandscharnieren het kunststof beschermkapje en de 4 rubberen 
glasbeschermingen. ‘’Let op: Deze heeft u later weer nodig.’’  
 
Stap 4 – Bij stappen 5 en 6 dient u rekening te houden met de installatiemaat en niet met de diepte van de 
plaatsingsmaat. Ter verduidelijking, zie onderstaande afbeelding en tabel hieronder. Bij de installatiemaat in 
het tabel wordt NIET rekening gehouden met het D-profiel van 6mm. Als u deze wel wenst te plaatsen, dit u 
6mm bij de installatiemaat op te tellen. 

 
 
 
 
 
 

 



Catalogus maat Installatiemaat breedte 
(hart van wandbevestiging 
behorend draaideur C tot en 
met muur punt 4) 

90x100 873 mm 

90x120 873 mm 

90x140 873 mm 

100x120 973 mm 

100x140 973 mm 

 
 
Stap 5 – Het hart van de onderste wandscharnier dient te worden bevestigd op 309,5mm vanaf de vloer 
gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. ‘’Zie onderstaande afbeelding’’  
 
Stap 6 – Het hart van de bovenste- wandscharnier dient te worden bevestigd op 1690,5mm vanaf de vloer 
gemeten. Teken vervolgens de boorgaten af met een potlood. ‘’Zie onderstaande afbeelding’’ 
 

 

 
Stap 7 – Boor gaten met een 8mm boor op de door u afgetekende punten van stap 5 & 6. In de zojuist 
geboorde gaten stopt u de bijgeleverde muurpluggen.  
 
Stap 8 – Monteer beide wandscharnieren op de muur met behulp van de bijgeleverde schroeven. Let op: De 
egale zijde van de wandscharnieren, dient zich aan de buitenkant van uw doucheopstelling te bevinden. Het 
losgeschroefde deel van de wandbevestiging uit stap 2, dient u te monteren in een later stadium bij stap 11.  
 
Stap 9 – Plaats het kunststof beschermkapje en 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming, per 
wandscharnier, terug over het deel van de wandscharnieren die u zojuist op de muur heeft gemonteerd.  
 
Stap 10 – U heeft nu nog 2 (dikke en een dunne) rubberen glasbescherming over, per wandscharnier. Oftewel 
4 in totaal. Tevens heeft u nog het losgeschroefde plaatje van uw wandscharnier, per wandscharnier.   
 
 
Stap 11 – Voor deze stap heeft u twee personen nodig. Plaats draaideur D1 (C) in de wandscharnieren die u 
aan de muur gemonteerd heeft. Vervolgens schroeft u de overgebleven wandscharnierplaten lichtjes op de 
wandscharnier aan de muur, zodat u ruimte heeft om de 2 (dikke en dunne) rubberen glasbescherming er 
tussen te plaatsen.  
 
Stap 12 –  Hangt uw draaideur D1 (C) naar wens, hoeft de draaideur niet verder te worden afgesteld, dan 
schroeft u alle inbusschroeven handvast aan. 
 
Stap 13 – Monteer de bijhorende handgreep aan de draaideur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(!) Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op 

haakse wanden en vloeren. 

Op het moment dat uw vloer niet haaks staat ten 

opzichte van uw wand, wijken de naast genoemde 

afmetingen af van de werkelijke (praktijk) 

afmetingen. U dient dan zelf uit te meten waar uw 

boorgaten in de muur komen.   

(!) Tip: Alvorens het boren van de gaten, wees 

overtuigd dat de afgetekende boorgaten goed zijn. 

 



Stappenplan installatie stabilisatiestang 11 douchecabine rechthoek 

 
Stap 1 – Start de installatie met de montage van de stabilisatiestang. Voor montage van de stabilisatiestang 
heeft u nodig:  

• 1x Stabilisatiestang 
• 1x Wanddeel 
• 1x Glasdeel 

 
Stap 2 – Zaag de stabilisatiestang op de juiste mat. Bij het op maat zagen van de stabilisatiestang, dient u 
rekening te houden met de afmeting binnenkant glas Inloopwand W2 (A) tot en met muurzijde. Ter 
verduidelijking, zie tabel hieronder.  
 

Catalogus maat Stabilisatiestangmaat breedte 
(binnenkant glas wand A tot en met 
muur punt 4) 

90x100 980 mm 

90x120 1180 mm 

90x140 1380 mm 

100x120 1180 mm 

100x140 1380 mm 

Stap 3 – Draai alle lenskopschroeven van het glasdeel en T-koppelstuk los. Vervolgens monteert u het glasdeel 
aan de bovenzijde van Inloopwand W2 (A). Deze monteert u door de lenskopschroeven van het glasdeel aan te 
draaien.  
 
Stap 4 –  Draai alle inbussen van het glas- en wanddeel aan de bovenzijde los. ‘’Let op: Zorg ervoor dat u de 
inbussen niet volledig eruit draait.’’ 
 
Stap 5 – Schuif over één zijde van de stabilisatiestang het wanddeel en draai het wanddeel handvast aan. 
Schuif de andere zijde van de stabilisatiestang in het zojuist gemonteerde glasdeel. Vervolgens legt u een 
waterpas aan de bovenzijde van de stabilisatiestang en tekent u de juiste afmeting van het wanddeel af op uw 
muur.  
 
Stap 6 – Schuif de stabilisatiestang uit het glasdeel en demonteer het wanddeel van de stabilisatiestang aan de 
andere zijde. Vervolgens monteert u het wanddeel op de door u afgetekende afmeting op de muur.     

 
Stap 7 – Schuif één zijde van de stabilisatiestang in het wanddeel en de andere zijde schuift u in het glasdeel.  
 
Stap 8 – Zijn uw stabilisatiestang, wand- en glasdeel naar wens gemonteerd, hoeft alles niet verder te worden 
afgesteld, dan schroeft u alle inbus- en lenskopschroeven aan.  
 
Stap 9 - U bent vrij om uw doucheopstelling af te kitten. Let op: Doe dit enkel aan de buitenzijde van uw 
glaswand(en) 
 
 

Aanbrengen Taylor Protect EASY 

 
(!) Tip: Taylor Protect enkel aan de binnenzijde- glas van uw doucheopstellingen aanbrengen.  

 
Taylor Protect Easy vormt een transparante polymeren bedekking die kan worden aangebracht op glas, 
porselein of keramiek. Na het aanbrengen van Taylor Protect Easy wordt het contact van het oppervlak met 
water, stof of vuil geminimaliseerd als gevolg van de hydrofiele eigenschappen van het product.  
 
Met de toepassing van Taylor Protect Easy worden de oppervlakken waterafstotend of resistenter voor de 
hechting van externe deeltjes en blijven de behandelde oppervlakken voor langere tijd schoon. 
 
Taylor Protect Easy dient te worden aangebracht op een vooraf gereinigd oppervlak. De vloeistof moet met een 
droge doek op het te behandelen glas worden gewreven.  
 
De duurzaamheid van de bedekking is afhankelijk van de omgeving van het behandelde oppervlak, de 
frequente van reiniging en de hoeveelheid fysiek contact. Dit pakket bedraagt een hoeveelheid van 100ml en is 
bruikbaar voor ongeveer 8 vierkante meter.  
 
Gelieve uw douche 24 uur niet gebruiken. 

 
(!) Tip: Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, 
zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 


