
Installatie RVS316 Buitendouche ZBD100
Let op:
-  Deze buitendouche is niet vorstbestendig: Tijdens de vorstperiodes zal de gehele douche vrij van water gemaakt 
 moeten worden en de binnenwerken dienen uit de kraan verwijderd te worden, zodat er geen vorstschade ontstaat. 
 Door vorst bevriest het water en hierdoor kunnen waterleidingen en binnenwerken kapot knappen, doordat 
 het water uitzet.
-  Zorg er altijd voor dat de waterleidingen op een vorstvrije plaats kunnen worden afgesloten (in schuur of woning), 
 zodat tijdens vorstperiodes alle leidingen goed geleegd kunnen worden en er geen restwater achterblijft. 
 Hierdoor voorkomt u vorstschade.
-  Waterleidingen eerst goed doorspoelen voordat u de kraan aansluit (voorkom vervuiling)
-  Gebruik reiniging onderhoudsproducten speciaal voor RVS, geen chloor, schuurmiddelen of ander agressieve 
 schoonmaakmiddelen. 
-  Wees voorzichtig tijdens installatie en voorkom krassen en beschadiging.
-  Zorg dat u de inbouwdiepte eerst goed inmeet, voordat u de bodemplaat bevestigt.
-  Vorst- en gebruikersschade valt niet onder de garantie.
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verstelbare steeksleutel schroevendraaier

+ zakje reserveonderdelen
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Benodigd gereedschap
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nr. 24

nr. 25

nr. 25

nr. 24

nr. 16

nr. 17

nr. 17

deksel

nr. 19

stap 1

stap 4 stap 5

stap 2 stap 3

warm koud

Bepaal de positie waar de buitendouche 
geplaatst gaat worden en zorg dat de 
basis waterpas is.

Sluit de waterleidingen koud en warm op 
de zijkant van de box aan.
Pak het onderste gedeelte van de douchebuis (nr. 16) 
en draai voorzichtig met een draaiende beweging 
de voetrozet (nr. 17) omhoog. Plaats vervolgens de 
onderzijde in de box van de bodemplaat.
Let op:  -  Rood bij rood en blauw bij blauw
                 -  Controleer aan de onderkant van de douchebuis 
  of alle rubberringetjes nog op de waterpijpen 
  aanwezig zijn (reserve ringetjes zijn meegeleverd)

Draai de 6 schroeven (nr. 19)  met een inbussleutel 
vast en draai voorzichtig met een draaiende 
beweging de rozet (nr. 17) weer naar beneden.

Plaats de bodemplaat (nr. 24) op de 
gewenste positie en teken de positie 
van de 10 keilbouten (nr. 25) op het 
beton en boor de juiste gaten voor de 
bijgeleverde keilbouten. Gebruikt u een 
andere ondergrond, zorgt u dan zelf voor 
geschikte bevestigingsschroeven.

Plaats de keilbouten in de geboorde gaten 
en plaats vervolgens de bodemplaat (nr.24). 
Draai de keilbouten (nr 25) goed vast.
Verwijder de kunststof waterpasdeksel, 
zodat de binnenkant van de bodemplaat 
zichtbaar wordt.



4

nr. 5

nr. 1

nr. 27

nr. 32

nr. 34

nr. 29

nr. 16

stap 6 stap 7 stap 8

Bevestig de doucheslang 
(nr. 34) aan de 
handdouchehouder (nr. 32). 

Draai vervolgens de handdouche 
(nr. 29) aan de doucheslang en plaats 
de handdouche in de 
handdouchehouder.

Maak de douchekop (nr. 5) 
vast aan de bovenste 
douchebuis (nr. 1)

Plaats de bovenste 
douchebuis (nr. 1) boven de 
onderste douchebuis (nr.16) 
en draai de waterslang vast 
op de onderste waterbuis. 
Laat vervolgens de bovenste 
douchebuis zakken in de 
onderste douchebuis en 
draai het inbusschroefje 
(nr. 27) goed aan.


