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Installatie-instructies vlakke douchebakken 
 

Belangrijk: Bescherm de tray tijdens de montage met een stuk karton of met 

een stuk hardboard! 

  
Houten vloeren 

1 Leg de tray op de gewenste plaats. 

2 Streep op de muur, de tegellip af. 

3 Verwijder de tray en verwijder het pleisterwerk onder de zojuist getrokken 

streep, diep genoeg om de gehele tegellip er in te laten vallen. 

4 Leg de tray terug en streep op de vloer de omtrek van de tray af. 

5 Verwijder de tray en breng twee lijnen aan op een afstand van 25 mm binnen 

de eerste twee lijnen. 

6 Zaag te vloerdelen los en verwijder deze. Controleer de bovenzijde van de 

balken op spijkers en scherpe delen. Controleer of de tray nu goed past.  

7 Als de vloerdelen verwijderd zijn controleer dan of afstand A inderdaad 20 tot 

40 mm is! Dit geldt voor zowel houten als stenen ondergronden. 

8 Nadat u de vloerdelen verwijderd hebt maakt u een steunvloertje op rachels 

gelijk met de bovenkant van de balken. 

 
9 Bepaal de juiste positie van de afvoer en maak deze op maat. 

10 Gebruik 18 mm multiplex tussen de balken, of verzaag de oude vloerdelen. 

11 Monteer de sifon aan de afvoerpijp. 

12 Zie verder punt 9 en vervolgend voor de rest afwerking. 
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Installatie op een stenen ondergrond 

1 Leg de tray op de juiste plaats. 

2 Streep op de muur, de tegellip af. 

 
 

3 Verwijder de tray en verwijder het pleisterwerk onder de zojuist getrokken 

streep, diep genoeg om de tegellip er in te laten vallen. 

4 Leg de tray terug en streep op de vloer de omtrek van de tray af. 

5 Verwijder de tray en breng lijnen aan op een afstand van 25 mm binnen de 

eerste twee lijnen. 

6 Hak de deklaag en of het beton aflopend van 20 tot 40 mm weg. 

 
7 Bepaal waar de sifon komt. Hak hier tot een diepte van  40+92 mm of bij de 

alternatieve sifon van 40+65 mm.  Met een diameter van 15 cm. 

8 Hak een ruimte uit voor de afvoerprijp in de richting van de sifon. 

 



 

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

 

 

 
 

9 Maak een mengsel van zand en cement om de ruimte tussen de tray en de 

stenen ondergrond op te vullen. Hier kunnen ook polystyrene platen en PUR 

gebruikt worden. PUR in dunne lagen aanbrengen. 

 

10 Schroef de tray op zijn plaats met 4 schroeven aan de muur en controleer of 

de sifon goed past en sluit deze aan. Controleer ook of de tegellip goed 

horizontaal ligt. Anders gaat het fout met het ingebouwde afschot. 

 
Begin met het betegelen van de beide wanddelen en doe dat als volgt: Tussen de 

tegellip en de volgende rij tegels moet de hoogte van 1 hele tegel worden 

aangehouden. Spaar voorlopig één rij tegels uit zodat later de bak geplaatst kan 

worden. 
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Leg nu nauwkeurig de tray in de juiste positie. De beide tegellippen moeten goed 

waterpas liggen in verband met het afschot! Schroef de tray door de tegellip heen 

aan de wand vast. Bij de beide pijlen moet de tegellip horizontaal liggen! 

 

 
Breng de laatste rij tegels aan over de tegellip. 

 
En vul de naad op met siliconen kit. Ook kunt u de onderzijde van de 4 cm brede 

rand in de kit zetten, dan ontstaat er een goed waterdicht geheel. 
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Eventuele gaten bij de pijl in het pleisterwerk repareren 


