
 

 
Duschkabin  

Isabella  



Montering av duschkabinen  
Duschkabin Isabella består av tre paket:  
en förpackning med bottenplattan, en förpackning med bakväggar och en 
förpackning med glasdörrar.  
OBS! Två personer bör arbeta tillsammans vid monteringen av 
duschkabinen.  

Duschkabinens delar 

1 st duschhandtag 
1 st duschslang  
1 st fäste för duschhandtag  
1 st par dörrhandtag  
2 st fästen för hylla  
1 st glashylla  
2 st anslutningsslangar (varm/kall) 
2 st. Topp-/bottenlist (sitter redan på) 
1 st. Bakvägg 
2 st. Sidoväggar 
1 st. Glasdörr  
1 st. Magnetlister 
Skruvar  
40st 4*8 mm (ihopsättning av väggarna) 
2st 5*30 mm (Ihopsättning av duschstång) 
2st 4*25 mm (skruv till hylla)  
1st 4*14 mm (skruv till stag) 
1st 5*25 mm (skruv till stag) 
3st 4*20 mm (skruv till montering av bakre glasvägg ner mot karet) 
 

 



Montering av bottenkaret 

   

1. Placera bottenkaret på önskad plats på golvet.  

2. Justera bottenkaret i våg med tassarna/fötterna under karet. 

3. Se till att den står plant och stabilt och att den står vågrätt. 

4. Anslut till avloppet. 

5. Flytta ut bottenkaret från väggen så att du kan arbeta bakom 
duschkabinen. 

 



Montering av glasparti 
Använd 10 st. skruvar på 4*8 mm på varje bakvägg i de förborrade hålen. 
Totalt ska 20 st skruvar användas till att skruva ihop bakre glaset med de 2 
sidoglasen.  

1. Ställ bakväggen i duschkabinen med flärpen utåt. 

1.1 Se bild  

2. Sätt sedan dit de stående listerna med utfasningen nedåt och bakåt 
vilande mot karets bakre kant.  

2.2 Se bild  

3. Placera sedan sidoglasen på var sin sida om bakväggen, passar inte hålen 
så kan det vara pga att ni vänt glasen åt fel håll. Pilen riktning ska vara 
uppåt.  



4. Skruva dit glasen i varandra med 10st 4*8mm.  

5. Sätt fast ena hörlisten på ena sidoglaset och den andra hörnlisten på 
glaset.  

Se till att hålen på dörrens lister är innät i duschen.  

6. Skruva fast hörnlisterna ihop med dörren, 20st 4*8mm 

7. Sätt fast staget mellan den bakre väggen och sidoväggen med  
1st 4*14 mm (skruv till stag) 
1st 5*25 mm (skruv till stag) 
 
8. Skruva dit hyllan med fästena till hyllan och 2st 4*25 mm (skruv till hylla) 
 
9. Montera duschstången med skruv och mutter.  
För igenom skruven genom fästet till duschstången och sätt på muttern på 
andra sidan glaset.  
Se bild  

Tack för ni valt Trygghandel Sverige AB 

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar  

info@trygghandel.se 

0771-222030 

Ha en trevlig dag.  

mailto:info@trygghandel.se

