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1. Voor deze opstelling moet de muur aan de 
binnenzijde een opening hebben van Ø250 mm tot 
aan de buitenmuur. De buitenmuur moet een 
opening hebben van Ø150 mm.

2. Kleef de meegeleverde zwelband op de PVC 
buis aan de zijde waar de mousse gelijk zit met 
de buis. 
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3. Schuif de PVC buis in de wand met de zwelband tot 
aan de buitenmuur. Zorg dat de mousse zit met de 
grote openingen aan de zijkant zoals op de figuur.

4. Schuif het sierrooster in de opening van Ø150 
mm. Deze stap mag ook als laatste gebeuren. 
Indien het rooster niet voldoende vastzit, kan een 
voegdichtingsband of een kit rond het rooster 
gelegd worden.Hierbij is het belangrijk dat 

de buis gelijk zit met de 
binnenkant van de 
binnenmuur.
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1. Schuif de klep in de mousse. Let er op dat het 
lipje op de ring naar boven gericht is en naar de 
buitenmuur.

2. Spuit de naad tussen de PVC buis en de muur 
op met Silicone voor een goede dichting.
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3. Teken de 6 gaten af met behulp van de 
geplooide aluminiumplaat. Zorg dat deze mooi 
waterpas zit. Boor de gaten met een boor Ø 6 mm. 
Stop de bijgeleverde pluggen in de gaten en 
schroef de basisplaat van de Silenzio vast met de 
6 meegeleverde schroeven.

4. Schuif de afwerkingsplaat met reeds 
gemonteerde kunststofstukken en profielen over 
de glijlagers.



Bediening3
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Dicht Open ± 35 
mm

Harder trekken 
om volledig uit te 
schuiven.

Zwarte hendel naar 
beneden of boven 
duwen (afhankelijk van 
L of R) om los te maken

Enkel met de hand 
bedienen op de 
plaats van de 
pijlen.
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