
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 Zeno douchewanden de maatvoering 
aan volgens nevenstaande plattegrond. De Zeno schuifdeuren hebben standaard een beperkt stelbereik 
van 10 mm maar kunnen desgewenst ingekort worden. De Zeno zijwand heeft een vaste maat.

•	 Zeno douchewanden zijn geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks 
op de (tegel)vloer. Bij plaatsing op een standaard douchebak zal de Zeno schuifdeur in principe ingekort 
moeten worden. Tevens mag de muur waartegen de zijwand wordt geplaatst niet voorover hellen. Zorg er 
te allen tijde voor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.

•	 De Zeno zijwand kan zowel links als rechts van de schuifdeur gemonteerd worden (L-vormige opstelling) 
of aan beide zijden (U-vormige opstelling). De handleiding toont de installatie met de zijwand rechts, als-
mede	de	specifieke	stappen	voor	een	installatie	met	twee	zijwanden.	

•	 Voor de installatie van een Zeno schuifdeur 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.

Zeno enkele schuifdeur met zijwand Zeno dubbele schuifdeur met zijwand

Zeno enkele schuifdeur met twee zijwanden Zeno dubbele schuifdeur met twee zijwanden
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Z(1) = X + 15 mm

Z(2) = X + 30 mm

X*

X*

40 mm

40 mm

20 mm 20 mm

20 mm

ZENO schuifdeur met zijwand - plattegrond

Douchedeur       X   *inkortbaarheid
ZENO enkele schuifdeur 120 x 210 cm  1200 - 1210 mm  max. 50 mm
ZENO enkele schuifdeur 130 x 210 cm  1300 - 1310 mm  max. 50 mm
ZENO enkele schuifdeur 140 x 210 cm  1400 - 1410 mm  max. 150 mm
ZENO enkele schuifdeur 160 x 210 cm  1600 - 1610 mm  max. 200 mm
ZENO enkele schuifdeur 180 x 210 cm  1800 - 1810 mm  max. 200 mm
ZENO enkele schuifdeur 200 x 210 cm  2000 - 2010 mm  max. 200 mm
ZENO dubbele schuifdeur 160 x 210 cm  1600 - 1610 mm  max. 60 mm
ZENO dubbele schuifdeur 180 x 210 cm  1800 - 1810 mm  max. 160 mm
ZENO dubbele schuifdeur 200 x 210 cm  2000 - 2010 mm  max. 200 mm 

(Zijwand 80) 790 mm
(Zijwand 90) 890 mm
(Zijwand 100) 990 mm

(Zijwand 80) 790 mm
(Zijwand 90) 890 mm
(Zijwand 100) 990 mm
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ZEN120 (80cm)
ZEN121 (90cm)
ZEN122 (100cm)

ZEN531
(2x)

ZEN532

ZEN533

ZEN551
(6x)

ZEN046 
(2x)

ZEN801

ZENO zijwand (80 / 90 / 100 cm)

Ø6 mm

2 pers.

SILICONE

PH2

Gereedschappen



TIP: 
Gebruik profiel ZEN046 
om de montagehoogte 
van de bovenste klem 
ZEN531 te bepalen. 

Zeno enkele schuifdeur 120: 116,5 cm < Z < 122,5 cm
Zeno enkele schuifdeur 130: 126,5 cm < Z < 132,5 cm
Zeno enkele schuifdeur 140: 126,5 cm < Z < 142,5 cm
Zeno enkele schuifdeur 160: 142,5 cm < Z < 162,5 cm
Zeno enkele schuifdeur 180: 162,5 cm < Z < 182,5 cm
Zeno enkele schuifdeur 200: 182,5 cm < Z < 202,5 cm

Zeno dubbele schuifdeur 160: 155,5 cm < Z < 162,5 cm
Zeno dubbele schuifdeur 180: 165,5 cm < Z < 182,5 cm
Zeno dubbele schuifdeur 200: 182,5 cm < Z < 202,5 cm

1a

210 cm

Zeno enkele schuifdeur 120: 118 cm < Z < 124 cm
Zeno enkele schuifdeur 130: 128 cm < Z < 134 cm
Zeno enkele schuifdeur 140: 128 cm < Z < 144 cm
Zeno enkele schuifdeur 160: 144 cm < Z < 164 cm
Zeno enkele schuifdeur 180: 164 cm < Z < 184 cm
Zeno enkele schuifdeur 200: 184 cm < Z < 204 cm

Zeno dubbele schuifdeur 160: 157 cm < Z < 164 cm
Zeno dubbele schuifdeur 180: 167 cm < Z < 184 cm
Zeno dubbele schuifdeur 200: 184 cm < Z < 204 cm

Teken de boorgaten af op de muur en boor een gat Ø6 mm op de gemarkeerde posities (houd rekening met mogelijk 
leidingwerk in de muur). Monteer de onderdelen met pluggen en schroeven ST4 x 50 mm.  

1b

ZEN531
(4x)

210 cm

Installatie  met enkele zijwand Installatie  met dubbele zijwand
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210 cm

Z(1)
Z(2)

Ø6 mm

ST4 x 50mm

SOL501

Bepaal de maat “Z” van de te installeren Zeno schuifdeur (let hierbij op het maatbereik de betreffende uitvoering). Houd 
de glasklemmen ZEN531 waterpas (!) op de aangegeven posities tegen de muur.
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2

ZEN120/1/2

4 mmZEN551
(4x)

ZEN531
(2x)

Schuif het glas van de zijwand (ZEN120/1/2) geheel 
tegen de muur en zorg dat deze waterpas staat. Draai 
vervolgens de bouten van de glasklem ZEN531 stevig 
vast, zodat het glas niet meer kan verplaatsen. Dek tot 
slot de bouten van de glasklem af met kapjes ZEN551.

5 mm

ZEN501 (links)
ZEN502 (rechts)

ZEN532

3

Monteer het steunblok ZEN501/2 en de montageplaat 
ZEN532 op de bovenhoek van het glaspaneel met de 
bijbehorende inbusbouten.

4

X

Vervolg de installatie aan de hand van de Zeno schuifdeur handleiding. Beschouw daarbij de zojuist geplaatste 
zijwand(en) als een muur van de nis. Meet afstand X om de juiste maat van de schuifdeur te bepalen.

LET OP: Voor de verbinding van het vaste glaspaneel van de schuifdeur met de zijwand volgt u de installatiestap 5 van 
deze handleiding.

X

6 mm

1



Verbinding vast paneel schuifdeur met zijwand

A

ZEN111 (enkele schuifdeur 120 cm)
ZEN112 (enkele schuifdeur 130/140 cm)

ZEN113 (dubbele schuifdeur 160 cm)
ZEN114 (dubbele schuifdeur 180 cm)
ZEN115 (dubbele schuifdeur 200 cm)

ZEN116 (enkele schuifdeur 160 cm)
ZEN117 (enkele schuifdeur 180 cm) 
ZEN118 (enkele schuifdeur 200 cm)

4 mm

ZEN533

ZEN551
(2x)

5

Maak de rand van het glaspaneel, dat tegen de zijwand 
geplaatst zal worden, schoon en vetvrij. Reinig tevens de 
zijwand. Breng de glastape ZEN801 secuur aan op de 
kopse kant van het glaspaneel en verwijder het schut-
blad van de tape.

ZEN801

A. Breng het glaspaneel in positie.
B.	Plaats	het	bovenprofiel	in	de	steunblokken	ZEN501/2	
     en over het glaspaneel, zodat deze niet omvalt. 
C. Schuif het glaspaneel tegen de zijwand. Zorg dat 
     de buitenzijde van het glas gelijk ligt met de kopse 
     kant van de zijwand en druk het glas goed aan.

B

C

Monteer het hoekstuk ZEN533 aan de onderzijde van 
het glas. Draai de inbusbouten in het hoekstuk stevig 
aan en dek ze af met kapjes ZEN551.
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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.


