
CILO
handleiding douche 
3-delige schuifdeur

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.

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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INSTALLATIEVOORSCHRIFT 
•	 Houd bij het voorbereiden van de badkamer en het plaatsen van de Cilo 3-delige schuifdeur in een nis de 

maatvoering aan volgens onderstaande plattegrond. Raadpleeg voor een hoekopstelling de handleiding 
van de Cilo zijwand.

•	 De Cilo 3-delige schuifdeur heeft een stelbereik van 40 mm. Controleer vooraf aan de installatie of het 
maatbereik van de douchewand overeenkomt met de nismaat. 

•	 De Cilo 3-delige 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 Cilo 3-delige 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 indien mogelijk 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.

Productmaat X D1 D2 D3 D4
Cilo 3-delige schuifdeur 90x195 cm 870 mm 255 mm 310 mm 300 mm 390 mm
Cilo 3-delige schuifdeur 100x195 cm 970 mm 289 mm 343 mm 333 mm 455 mm
Cilo 3-delige schuifdeur 110x195 cm 1070 mm 323 mm 376 mm 366 mm 525 mm
Cilo 3-delige schuifdeur 120x195 cm 1170 mm 356 mm 410 mm 400 mm 590 mm
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BENODIGD GEREEDSCHAP

LIN603

LIN051

SOL501 (8x)
plug Ø6

LIN652 (8x)
ST4x10 mm

ST4x30 mm 
(8x)

LIN509

LIN502 
(2x)

LIN508

LIN051

LIN081

LIN081

LIN535 (8x)
montagering

Montage schuifdeur rechtsMontage schuifdeur links

LIN509

LIN508

LIN208
(2x)

LIN209
(2x)

LIN502

LIN502
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min 10 mm
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LIN051

LIN051

SOL501

Controleer of de nismaat geschikt is voor het maatbereik van de douchedeur (zie overzicht op pagina 2). Meet zowel 
onder	als	boven.	Plaats	de	muurprofielen	(LIN051)	op	minimaal	1	cm	afstand	van	de	douchebak	rand.	Houd	de	
muurprofielen	waterpas	en	neem	de	gaten	over	op	de	muur.	Boor	een	gat	Ø6	mm	op	elk	van	de	acht	gemarkeerde	
posities (houd rekening met mogelijk leidingwerk in de muur) en voorzie deze van pluggen SOL501. 

Ø6	mm

X + 0~40 mm

X + 0~40 mm

2 

Plaats	het	muurprofiel	LIN051	aan	de	zijde	van	de	deuropening	tegen	de	muur	en	schroef	het	vast.	Controleer	dat	het	
muurprofiel	waterpas	staat.

LIN051

ST4x30 mm 
(4x)
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Schroef	het	muurprofiel	vast	in	de	voorgeboorde	gaat	aan	de	zijde	met	vast	paneel.	Controleer	dat	het	muurprofiel	en	
de douchewand waterpas staan.

Verwijder het verpakkingsmateriaal van de douchewand. 
A)	Schuif	het	muurprofiel	LIN051	over	de	stijl	met	vast	glaspaneel.	
B)	Plaats	de	complete	douchewand	in	de	nis	en	schuif	deze	in	het	reeds	gemonteerde	muurprofiel.

Buiten

Binnen

LIN051

A
B

ST4x30 mm 
(4x)
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LIN603

Monteer de handgreep LIN603. Schroef eerst het buitenste deel van de greep op de deur. Plaats vervolgens het 
binnenste deel en zet deze vast met de stelschroeven.

Buiten Binnen

5

LIN081

LIN652
ST4x10 mm

Ø3	mm

Zorg dat het frame van de douchewand waterpas staat. Boor vervolgens een gat Ø3	mm	door	de	muurprofielen	op	de	
aangegeven	posities	en	monteer	de	montageringen	(LIN535)	en	schroeven	ST4x10	mm.	Monteer	de	afdekprofielen	
(LIN081) links en rechts door deze vast te drukken op de montageringen.

LIN081

LIN535
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Controleer de sluiting van deur en stel zonodig de hoogte van de bovenste rollers van het paneel met handgreep.
•	 Als de magneetsluiting onder open staat (A), draai dan de buitenste roller (1) omhoog of de binnenste (2) omlaag.
•	 Als de magneetsluiting boven open staat (B), draai dan de binnenste roller (2) omhoog of de buitenste (1) omlaag.
Controleer hierna ook de paralleliteit van het middenpaneel. Stel zonodig de hoogte van de buitenste roller (3).

A

B

A

B
A

A

B

B

BA

8

Monteer de afdichtstrip met korte lip (LIN208) aan de buitenzijde van de cabine. Monteer de afdichtstrip met lange lip 
(LIN209) aan de binnenzijde van de cabine. Knip of snij de overtollige lengte af van de strips.

LIN208 (2x)

LIN209 (2x)
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Kit de douchewand aan de buitenzijde af langs de muren 
en de douchebak.

Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor 
de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

ONDERHOUD

•	 Wij adviseren om de douchewand direct na gebruik 
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.
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links: LIN508
rechts: LIN509

Plaats	eerst	de	kapjes	LIN502	op	de	bovenkant	van	de	stelprofielen.	Plaats	daaroverheen	de	kapjes	LIN508	(links)	en		
LIN509 (rechts).

LIN502


