
 

Installatie instructies voor de plaatsing van een inloopbad. 
 

1 Verwijder het bestaande bad, of badpaneel om te zien wat u nodig heeft aan 
onderdelen. 

2 Controleer de wateraanvoer, warm en koud, alsmede de afvoer. 
3 Bepaal of u de thermostaat kraan aan de muur of op rand van het bad plaatst. 
4 Wij adviseren u een Grohe Chromotherm 2000 nieuwe type met baduitlaat. Let 

op de juiste hartafstand bij een bestaande situatie. In en nieuwe situatie altijd 
de 15 cm hartafstand gebruiken. Een 15mm Ø aanvoerleiding wordt 
aanbevolen. 

5 Zorg voor voldoende knelfittingen en pvc afvoer pijp, 40 mm. Ook zijn een 45o 
Ykoppeling nodig. Daarnaast 2 Viega douchebak sifons 40 mm.  

6 Installeer voor uw eigen gemak de diverse onderdelen in een andere ruimte, 
gang, slaapkamer bijv. 

7 De afvoeren met kettinkjes en stops worden meegeleverd. Een sifon of 
overloop niet. Tegen het plaatsen van een overloop bestaat geen bezwaar. 
Ook kunt u badafvoerklickers toepassen. Dan zijn de kettinkjes en de stops 
niet meer nodig. 

Montage 
8 Sluit de hoofdwaterleiding af en demonteer de bestaande kraan. 
9 Verwijder het bestaande bad. 
10 Controleer de bestaande vloer. Daar waar nodig dient u deze te repareren. Dit 

is heel belangrijk omdat het bad stabiel en waterpas dient te worden 
opgesteld. Anders gaat het zonder meer lekken. Doet u het stellen goed dan 
heeft u er geen omkijken meer naar. 

11 Plaats het nieuwe bad waterpas met behulp van de 4 stelschroeven. Bevestig 
de achterplaat met 2 raamkozijnstelbouten, of lange Fisherpluggen aan de 
muur. Ook kunt u de beide dragers aan de vloer vast zetten. 

12 Sluit de nieuwe thermostaatkraan aan. Let op warm water links!! Dus ook 
vanuit het bad gezien als u erin zit. In het laatste geval met een gaten zaag 2 
gaten boren 22 mm met de juiste hartafstand. U heeft dan de Grohe 2000 met 
staandekoppelingen nodig.    

13 Laat na het aansluiten het bad half vol lopen en controleer op uitwendige 
lekkage, zowel bij de deur als bij de afvoeren. Trek de stops eruit en 
controleer opnieuw of de afvoeren niet lekken.  

14 Controleer of de watertemperatuur 38o Celcius is. 
15 Controleer of de Hydrotherapie werkt. Dit kan pas als het bad tot ¾ gevuld is. 

Druk beide knoppen in om het programma volledig te laten werken. 
16 Als alles werkt en er niets lekt is het tijd de beide panelen te monteren. 
17 Met een decoupeer zaag kan een zijwand er afgezaagd worden. Dan past het 

gemakkelijker. Let erop dat ook demontage mogelijk moet zijn in geval van 
service. 

18 Plaats de optionele extensionbox. 
19 Meet de plinten af en zaag deze op lengte. Daarna monteren met de mee 

geleverde zelftappers. 
20 Maak het bad schoon en droog. 
21 Daarna afkitten en laat de klant minstens 6 uren geen gebruik van het bad 

maken. 
 

Apollo Medical BV Brugstraat 16 2471 AT Zwammerdam  0172-61 91 44  0172-61 91 45 
 
 


