
CILO
handleiding badwand

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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De Cilo badwand is geschikt voor zowel installatie links als rechts. De handleiding toont de installatie van de badwand 
links.

Installeren met twee personen.

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

LIN221

LIN551

Badwand links

Badwand rechts



3

1

2

Schuif de wand in het muurprofiel.

Plaats het muurprofiel LIN002/LIN003. Houd deze waterpas en neem de gaten over op de muur. 
Boor een gat Ø6 mm op elk van de vier gemarkeerde posities en voorzie deze van pluggen SOL501. Monteer het 
muurprofiel waterpas tegen de muur met schroeven ST4x35 mm. 
Let op dat u het muurprofiel met de voorgewerkte schroefgaten aan de binnenzijde plaatst.

LIN002/LIN003

SOL501

ST4x35 mm
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Zorg voor een gelijke afstand tussen het glas en de 
badrand. Boor een gat Ø2,8 mm in het muurprofiel op de 
aangegeven posities. Monteer de badwand met ringen 
LIN552, schroeven ST3,5x10 mm en doppen LIN553. 

ST3,5x10 mm

LIN553

LIN552
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Monteer de afwateringsstrip (LIN 221) onder op het glas 
met de schuine flap naar binnen gericht.

LIN221

Binnen

Buiten
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Plaats het kapje (LIN551) op het muurprofiel en kit de 
badwand af aan de buitenzijde langs de muur. Laat de kit 
goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) 
alvorens het bad te gebruiken.

LIN551
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ONDERHOUD

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

 
• De badwand 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.


