XENZ STOOMPLAFOND
MONTAGE MAATWERK
STOOMPLD20201120

Gefeliciteerd met de aanschaf
van uw stoomplafond.

Ultiem genieten van de
weldaad van stoom.

Xenz Stoomplafond
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Xenz Stoomplafond

Levering:
•
•
•
•

Plafondpaneel op maat ± 18 mm dik
4 aluminium hoekprofielen
4 kunststof afwerk strips
Zelftappende RVS schroeven om plafond te monteren

Opties:
•
•
•
•
•

Inbouw-hoofddouche vierkant
Verlichting inbouw-spot
RGB spot met afstandsbediening (niet watervast)
Ontluchter
Bluetooth speaker set

Aanbevolen gereedschap:
•
•
•
•

Boormachine
Elektrische schroevendraaier
Decoupeerzaag
Kitspuit met witte acryl kit

!

Let op: Maak het dak schoon met een zachte doek en zachte
schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen bijtende producten.
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Ontluchting rooster
Voorgeboorde bevestiging gaten

Aansluiting 1/2 hoofddouche
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Montage maatwerk:
Teken op de betegelde wanden de hoogte af van de onderkant van de meegeleverde
Alu-hoekprofielen. De plafonddikte is ± 2 cm. Dus bij een aftekenhoogte van 220 cm
komt de plafondhoogte op 218 cm.
Wij hanteren een maximale sta hoogte van een stoomcabine van 220 cm.
Hoe hoger het plafond des te meer stoomcapaciteit is benodigd.

220 cm

Breng op de muurzijde van de profielen een dun laagje kit aan en monteer de
profielen met schroeven en pluggen (niet mee geleverd) op de muren.
De profielen moeten dus goed vochtdicht op de muren zijn aangebracht.
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Montage maatwerk:

Plaats het plafond altijd met twee man.
Zorg voor flexibele aansluiting voor hoofddouche. Sluit de spot aan. Sluit de ontluchting aan met een flexibele aansluitslang. Sluit de ontluchting nooit aan op de mechanische ventilatie. Het plafond is altijd 1-2 cm kleiner dan de bestelde maat. Houd het
plafond op zijn plaats en druk het tegen de onderzijde van de hoeklijnen aan.

Houd het plafond rondom 5 mm van de wanden af i.v.m. uitzetten van het
materiaal van het plafond tijdens het stomen.
Gebruik nu de zelf tappende schroeven om het plafond vast te zetten door plaatsing
van de schroeven in de voorgeboorde gaten. Draai de schroeven voorzichtig in het
aluminium.
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Montage maatwerk:
Zet het plafond goed vast met de resterende schroeven.
Test nu eerst alle functies goed, water, licht en/of ontluchting, alvorens de kunststof
afwerk stroken aan te brengen.

Na plaatsing kan het plafond rondom afgewerkt worden met de meegeleverde
zelfklevende kunststof stroken. Zaag deze in verstek op maat. Plafond goed
ontvetten en de zelfklevende stroken ook voorzien van kit tussen de plakstrook en de
muur. Uw plafond nu een dag goed laten drogen voor gebruik.
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Xenz stoomplafond
Montage maatwerk

Fabriek:

De Linge 33

• 8253 PJ Dronten • 0321-38 00 28 • info@xenz.nl

