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Brusedør
montagevejledning

Kære kunde,
Vi håber at du bliver tilfreds med vores produkt. For at undgå ødelagt glas, personlig skade eller andre former 
for skade i dit badeværelse, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt igennem. 

NØDVENDIGE VÆRKTØJER:

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Glasdør:
Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen 
ikke rammer glasset, da glasset bliver ridset. Tør evt. efter med et vaskeskind, håndklæde eller lignende.

Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. 
Der må ikke bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk – det vil ridse glasset! 

Beslag:
Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, salt-
syre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den 
bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer 
med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med en mild sæbe. 

Husk at bruge en blød, ikke- slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

FØR MONTERING:

Efter udpakning placer ALDRIG glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m. 
Stil glasset forsvarligt på f.eks. træklodser, plastikkloder eller andet.
Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til Glas-Direkt.dk (se under kundeservice).
KONTROLLER GLASSET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES
Ved en frosted løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).
Nano behandlet glas skal den behandlede side vende ind i bruseren, følg etiketten som sidder på glasset.

Målebånd Blyant

Skruetrækker

Plugs og rustfri skruer

Skruemaskine 1 og 2 meters vaterpas

Afstandsklodser
i træ eller plast
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MONTERING:

Trin 1  Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning:
 
 - Handsker til glas
 - Sikkerhedssko
 - Lange ærmer
 - Briller
 - Lange bukser

Trin 2 Håndtér glasdøren med stor forsigtighed. Brug evt. sugekop. 
 Løft altid glasset lodret. 
 Placér altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale. 
 
 Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Det vil gå i stykker. 
 Pas særligt på hjørner og kanter.
 Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter. 
 Glasset vil gå itu, hvis de støder mod noget. 

Glasset skal være fri for snavs og fedtstoffer inden montering af hængslerne. 
Der følger mellemlæg med hængslerne. Tykkelsen af mellemlæg afhænger af glassets tykkelse.
Se monteringsvejledning, på det ønskede hængsel.

Monter hængslerne på døren. Hængslerne skal sidde midt i hakket ved glasudskæringen 
for at give den største justeringsmulighed. Spænd skruerne skiftevis til. 
Skruer og plugs skal passe til væggens materiale. Hængslerne skal monteres med rustfri skruer, 
der skal være flade nok til, at dækpladen kan sættes på. 

Man skal være 2 personer til denne opgave. Placer plastic/træklodser på gulvet, hvor brusedøren skal 
monteres. Klodserne skal være i en højde så glasdøren kan svinge frit hen over gulvet.

Placer derefter glasdøren forsigtigt ind i dørhullet på klodserne, uden at støde kanterne, her anbefales 
det at en person styrer bunden og den anden person løfter glasset (brug glas sugekop). 

Når glasdøren er placeret rigtigt i dørhullet, tjek så om døren står i lod (lodstok). Mærk derefter montage-
hullerne på hængslerne med blyant. Døren tages forsigtigt væk igen og der bores huller i opmærkningen 
på fliser/klinker. Kom ravplugs i hullerne, løft døren forsigtigt tilbage og montere hænglerne fast med 
skruer. Lukkevinklen justeres nu på regurerings skruerne, ved at løsne dem og placer døren hvor den 
ønskes (når døren er lukket). Reguleringsskruerne spændes, og du er færdig.  

Trin 3

Trin 4
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3160 HÆNGSEL (passer til 6 og 8 mm glas)  

Regulérbart, dvs. samme kan hængsel bruges 
til at lave en 90 graders eller 135 graders brusedør. 

Med dette hængsel kan man lave et stop, nøjagtig hvor man ønsker. 
F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den skal 
støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg. 

Ved opmåling fratrækkes der 4 mm til hængsel 
plus 4 mm til luft ved åbning - I alt 8 mm. 

Rustfri rotationspind      

Bæreevne max. 30 kg
(+30 kg, brug 3 hængsler) 

3162 HÆNGSEL (passer til 6 og 8 mm glas)  

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille en brusevæg 
sammen med en brusedør for at kunne anvende disse hængsler. 
Brusedøren hængsles på brusevæggen og kan herefter justeres 
til at lukke efter eget ønske.

Der fratrækkes 4 mm til luft mellem de to stykker glas 
plus hvad øvrige monterings dele kræver

Regulérbart, dvs. samme hængsel bruges 
til at lave en brusedør med 90 eller 135 graders vinkel.
F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, 
som den skal støde op til. 
Der følger ikke skruer med til montering i væg. 

Rustfri rotationspind 

Bæreevne max. 40 kg 
(+40 kg, brug 3 hængsler) 
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3262 HÆNGSEL (passer til 8 og 10 mm glas)  

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille en brusevæg 
sammen med en brusedør for at kunne anvende disse hængsler. 
Brusedøren hængsles på brusevæggen og kan herefter justeres til at 
lukke efter eget ønske. 

Regulérbart, dvs. samme hængsel bruges til at lave 
en brusedør med 90 eller 135 graders vinkel. 
F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den 
skal støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg. 

Ved opmåling fratrækkes 5,5 mm til luft mellem de to stykker 
glas plus hvad øvrige monterings dele kræver

Rustfri rotationspind 

Bæreevne max. 40 kg 
(+40 kg, brug 3 hængsler) 

3260 HÆNGSEL (passer til 8 og 10 mm glas)  

Dette hængsel kan åbnes 180 grader og er regulérbart, dvs. at det 
kan reguleres i forhold til installationen. F. eks. kan samme hængsel 
bruges til at lave en brusedør med 90 eller 135 graders vinkel. 

Med dette hængsel kan man lave et stop, nøjagtig hvor man ønsker. 
F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den skal 
støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg. 

Ved opmåling fratrækkes der 4 mm til hængsel 
plus 4 mm til luft ved åbning - I alt 8 mm.

Rustfri rotationspind 

Bæreevne max. 40 kg 
(+40 kg, brug 3 hængsler)  
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Regulerbare skruer

Regulerbare skruer

COL337 HÆNGSEL (passer til 8 og 12 mm glas)  

Fratrækkes 8 mm luft til hængsel 
plus 4 mm til luft ved åbning i alt 12 mm 

Dette glashængsel er meget velegnet til tunge døre 
og man kan selv indstille lukkepunktet til den ønskede
grad. Det er meget simpelt at indstille lukkepunktet 
når døren er monteret. Man løsner blot de to justerings-
skruer og bestemmer lukkepunktet, derefter strammes 
de to skruer og glasdøren vil herefter selvcentrere i den 
ønskede vinkel når man lukker døren. 

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing 
og der er 3 års garanti på dem. 

2 hængsler kan bære 50 kg. (+50 kg, brug 3 hængsler) 

PIN344 HÆNGSEL (passer til 8 og 12 mm glas) 

Der fratrækkes 8 mm luft til hængsel 
plus 4 mm til luft ved åbning i alt 12 mm 

Døren kan åbne 90 grader ind og ud 
når man anvender fabriksindstillingerne.
Hængslerne er selvlukkende når de er 15 grader 
fra lukkepunktet. 

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing 
og der er 3 års garanti på dem.

2 hængsler kan bære  36 kg. 
3 hængsler kan bære 54 kg. 

PIN380 HÆNGSEL (passer til 10 og 12 mm glas) 

Der fratrækkes 5 mm til luft mellem de to stykker 
glas plus hvad øvrige monterings dele kræver 

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille 
en brusevæg sammen med en brusedør for at kunne 
anvende disse hængsler. Brusedøren hængsles på 
brusevæggen og kan herefter justeres til at lukke 
efter eget ønske. (Justerbart hængsel) 

Døren kan åbne 90 grader ind og ud 
når man anvender fabriksindstillingerne.
Hængslerne er selvlukkende 
når de er 15 grader fra lukkepunktet. 

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing 
og der er 3 års garanti på dem.

2 hængsler kan bære 36 kg.  3 hængsler kan bære 54 kg. 

Regulerbare skruer
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GEN344 HÆNGSEL (passer til 8, 10 og 12 mm glas)  

Der fratrækkes 8 mm luft til hængsel plus 
4 mm til luft ved åbning i alt 12 mm 

Døren kan åbne 90 grader ind og 90 grader 
ud når man anvender fabriksindstillingerne.
Hængslerne er selvlukkende 
når de er 15 grader fra lukkepunktet. 

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing 
og der er 3 års garanti på dem. 

NB. Der følger ikke skruer med til montering i væg. 

GEN380 HÆNGSEL (passer til 10 og 12 mm glas)  

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille en brusevæg 
sammen med en brusedør for at kunne anvende disse hængsler. 
Brusedøren hængsles på brusevæggen og kan herefter justeres 
til at lukke efter eget ønske. (Justerbart hængsel) 
Hængslerne er selvlukkende 
når de er 15 grader fra lukkepunktet. 

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing 
og der er 3 års garanti på dem. 

Der fratrækkes 5 mm til luft mellem de to stykker glas 
plus hvad øvrige monterings dele kræver 

Døren kan åbne 90 grader ind og 90 grader ud 
når man anvender fabriksindstillingerne.

2 hængsler kan bære 36 kg. 
3 hængsler kan bære 54 kg. 

NB. Der følger ikke skruer med til montering i væg. 

Justeringsskruer
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