
ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTERINGSANVISNING

CABINEX AB, Svetsaregatan 1, Ljungby, Sweden

Total höjd / total height: 1900 mm

C15 Dusch Hörn / Shower Corner

860

890

90x90x190cm



Component List
(1) Sidprofil 2

Side frames
(2) Skruv(4x40) 8

Screws
(3) Glas Panel 2

Glass panels
(4) Skjutdörr 2

Sliding door panels
(5) Topp och Botten spårprofil 4

Top och Bottom tracks
(6) Magnetlist 1

Magnetic strips
(7) Handtag 2

Handles
(8) Hjul 8

Wheels
(9) Skruv (4x14) 4

Screws
(10) Hörndistans för glas (2+2)

Corner distance for glass

(11) U-distans 4
U-shaped washer

(12) Väggprofil 2
Wall jambs

(13) Plugg 6
Anchors

(14) Skruv (4x35) 6
Screws

(15) Skruv (4x16) 4
Screws

(16) Dörrstopp 4
Door stop

(17) Skruv (4x25) 4
Screws

(18) Plasthörn 2
Plastic corners

(19) Plastlist 2
Plastic strips



Förberedelse
1) Läs dessa instruktioner noga. Kontrollera alla delar för transprtskador. Kontakta oss eller din lokala handlare 
om några delar är skadade eller saknas.
2) Verktyg som behövs:
Borrmaskin och borr (6mm) för vägg, spårskruvmejsel och Phillips stjärnmejsel, linjal, vattenpass, blyertspenna, 
silikonpistol.

Installation och justering
1) Placera väggprofil (12) mot vägg i rätt position, vertikalt, ta hjälp av vattenpass, markera skruvhål på väggen, 
borra hål och skjut in väggplugg (13) i hålen. Skruva fast väggprofil(12) med skruv (14).
2) Montera top och botten spårprofil (5), sidoprofil (1) och plasthörn (18) tillsammans till en ram.
3) Skjut in ramen i väggprofilen(12) försiktigt.
4) Skjut in glaspanelen (3) i ramen, och fäst med U-distans och hörn för glas.
5) Montera skjutdörr (4), med hjul(8), i topp och botten spårprofil (5), och fäst med skruv och dörrstopp (16).
6) Montera handtag (7).
7) Justera höjden på hjulen tills dess att dörrarna glider enkelt och friktionsfritt. Dra åt skruvarna på hjulen.
8) Justera duschramen och borra 2 hål på insidan på vardera väggprofil och sidoprofil. Fäst ramen mot 
väggprofilen med skruv (15).
 9) Täta med silikon mellan duschram, golv och vägg.
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Preparation
1).Read the instruction carefully. Check all part for transportation damages. Contact us or your local dealer if 
parts are damaged or missing.
2) Tools needed:
Power drill and drill (6mm) for wall, flat screw driver head and phillips screw driver head, ruler, Level, pencil, 
silicon-glue gun.

Installation and Adjustment
1) Place wall jambs (12) onto proper position, mark out the wall holes, drill holes, and place the anchors (13) into 
the holes. Install wall jambs(12) onto the wall with screws (14), use level to make sure the wall jambs are vertical.
2) Assemble top and bottom tracks (5), side frames (1)and plastic corners (18) together to form a frame.
3) Push the above whole frame slightly into wall jambs(12).
4) Insert glass panels (3) into the frame, and install glass panels onto top and  bottom tracks with U-washer and 
corner for glass.
5) Insert sliding glass panels (4), with wheels(8), into top and bottom tracks (5), and fasten with screws and door 
stop (16).
6) Install Handles(7).
7) the screws on the wheels.
8) Adjust the shower and drill 2 holes on inside of each wall jamb and side frame. Fasten wall jambs to the frame 
with screws(15).
 9) Caulk silicon glue into gaps between the shower enclosure, the wall and floor.

 Adjust the height of wheels slightly until the doors slide smoothly. Tighten 
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