
DUSCHVÄGG RUND ART. 52111
MONTERINGSANVISNING
873 X 873 MM HÖJD: 1850 MM

Produktens utseende kan vara ändrad sedan instruktionen trycktes

MED JUSTERBAR SKRUV FÖR CENTRERING AV DÖRRAR 
- SNABBT & ENKELT



Förberedelse

1. Efter öppning av förpackning, vänligen läs denna instruktion noga.
Kontrollera att samtliga delar är bipackade i förpackning, enligt 
”Detaljerad Kompontentlista”. Undersök också eventuella fraktskador.
Om någon del saknas, är skadad eller dyl. kontakta återförsäljaren eller Demerx 
snarast efter köp.

2. Vänligen följ gällande byggnadsnormer och lagar vid uppförande av denna 
produkt. Anlita gärna fackman.

3. All installation av vatten och avlopp skall utföras av behörig VVS-installatör.

4. Säkerställ att golvet vid placering av duschväggarna är rakt och jämnt. 
Kontrollera även att väggar är raka samt har bärfasthet. 
Viss borrning och justering kan vara nödvändigt under installationen.

5. Ev. urtag för rörgenomföring skall göras innan montering av väggprofil.  
Obs! Utrymme för rörgenomföring; 25 mm från vägg.

Förberedelse

noll läga centrera

VERKTYG

Elektrisk borr

8 mm borr

2,75 mm borr

Hammare
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Skyddsglasögon

Profilanpassning
Produkt dimensioner (mm) Profil anpassning (mm) Profil anpassning (mm)

AGERA 
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ENKLARE 
MED 2 PERS.

873 x 873 mm

C/C avstånd från skruvhål på väggprofil till 
hörn ska vara 812 mm



Förberedelse

noll läga centrera

DETALJERAD KOMPONENTLISTA

Täcksida till väggprofil

Täcksida till dörrprofil

Väggprofil
Glasdörr med dörrprofil
Släplist

Magnetlist

Handtag

Täckbricka för skruv
Plugg

M3.5x12 skruv
M4x45 skruv
Insex nyckel

Tätlist

Kontrollera att samtliga bipackade delar finns innan montering!

Justerbar skruv för
centrering av dörrar

2 st

2 st
2 st

2 st

2 st

1 par
2 par

6 st
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6 st
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4 st



Monteringsanvisning
1. Säkerställ att golvet vid placering av duschväggarna är rakt och jämnt. 
Kontrollera även att väggar är raka samt har bärfasthet. (Fig 1)

2. Montera tätlist (13) i väggprofil (3). (Fig 2). 

3. Måtta in och placera väggprofilerna (3) lodrätt (använd vattenpass) med 
C/C 812 mm från hörn till skruvhål på väggprofil. 
Markera ut plats för skruvhål med penna och ta bort väggprofilerna. 
Borra sedan med 8 mm borr på utmarkerade platser.
Stoppa i plugg. (Fig 3 och 4) 
Skall eventuellt urtag för rörgenomföring utföras, skall detta göras i detta skede. 
Mät ut och såga ur spår för rörgenomföring i väggprofilen. Samma procedur skall 
utföras på motstående sida av dörrprofilen, se nedan.

4. Skruva fast väggprofilerna (3) med M4x45 skruv (11).
Täta skruvhålen med våtrumssilikon (Fig 5)

5. Placera glasdörr med dörrprofil (4) i väggprofil (3). (Fig 6 och 7)
Skall eventuellt urtag för rörgenomföring utföras, skall detta göras i detta skede. 
Passa in dörrprofil mot väggprofil, mät ut och såga ur spår som matchar med 
väggprofilens. Utrymme från vägg för rörgenomföring; 25 mm 

6. Montera magnetlist (6), handtag (7) samt släplist (5) på glasdörr (4). (Fig 8)

7. Justera positionen av glasdörrarna och se till att de stänger tätt och jämnt. 
Använd justerbara insexskruvarna (vid nedre gångjärn) för att justera 
vinkel på dörrarna så de centeras perfekt mot varandra och stänger rätt. Börja 
med att lossa insexskruvarna några varv på båda sidorna av gångjärnet, skruvas 
insexskruv på utsidan motsols och medsols på insidan så justeras dörren innåt.
Om insexskruv på utsidan skruvas medsols och motsols på insidan justeras dörren 
utåt. (Fig 9&10). 

8. När punkt 7 är korrekt, borra 3 hål med 2,75 mm borr genom den 
överlappande ytan (vid spårmarkering) av väggprofil (3) och genom dörrprofil (4). 
Första hålet skall placeras centrerat vertikalt, följade hål skall placeras 150 mm 
från topp och botten av väggprofilen (3). Skruva sedan i M3.5x12 skruvarna (10). 
Upprepa denna punkt på båda dörrarna. (Fig 11)

9. Placera täcksidor (1) och (2) på dörrprofil samt väggprofil. (Fig 12)

10. Använd våtrumssilikon för tätning av skruvhål. Skulle den inkluderade tätlisten 
inte sluta tät mot väggen p.g.a vågigt kakel el dyl., täta då även mellan vägg och 
väggprofil. (Fig 13) Vänta dock 24 timmar innan användning om våtrumsilikon 
har använts.



C/C avstånd från skruvhål på
 väggprofil till hörn ska vara 812 mm

Skruvarna skall placeras 
på den överlappande 
ytan av väggprofil (vid 
spårmarkering) och 

dörrprofil 



Avståndet är 

11 mm

Använd justerbara insexskruvarna (vid nedre gångjärn) för att justera 
vinkel på dörrarna så de centeras perfekt mot varandra och stänger rätt. 
Börja med att lossa insexskruvarna några varv på båda sidorna av gångjärnet, 
skruvas insexskruv på utsidan motsols och medsols på insidan så justeras dörren 
innåt. Om insexskruv på utsidan skruvas medsols och motsols på insidan justeras dör-
ren utåt. När du är nöjd, skruva åt båda skruvarna lika mycket.


