
Douchedeurscharnier

Perfecte afstelling van de nulpositie dankzij gepatenteerde klemtechniek

Juna®
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Geavanceerde 
technologie ontmoet 
eersteklas design
Het nieuwe douchedeurscharnier Juna®, ontwikkeld en ontworpen door 
Bohle, combineert esthetiek en functionaliteit met kwaliteit. Minimale 
tussenruimtes en de afdekking van alle schroeven benadrukken de 
hoge kwaliteit van het draaideurbeslag. 

Juna® maakt de installatie ook in vele opzichten gemakkelijker:  
de stelschroef voor de nulstand is gemakkelijk te bereiken en kan 
eenvoudig worden ingesteld. 

De klemschroeven en de nulpositiebevestigingsschroef hebben  
identieke torx-schroefkoppen en kunnen daardoor met één gereed-
schap aangedraaid worden.  

De gecentreerde wandplaat zorgt voor een optimaal gepositioneerde 
afdekkap. Een stabiele steekverbinding garandeert hun stevige en 
precieze pasvorm.

*Juna® is met succes getest voor 100.000 draaideurcycli door de 
ift Rosenheim. (DIN EN 14428:2005-02, deel 5.5)
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Minimale  tussenruimtes 

Draagkracht 50 kg per paar

Getest tot 100.000 cycli*
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Hoogwaardig 
ontwerp met minimale 
tussenruimtes 
De badkamer wordt steeds meer een plaats voor rust en ontspanning. 
Hierdoor ontstaat een vraag naar moderne ontwerpen en hoogwaardige 
producten en materialen. Bohle heeft een nieuw soort douchedeurbeslag 
ontwikkeld, dat zowel installateurs, aannemers als projectontwikkelaars 
inspireert. 

Het hoogwaardige uiterlijk van het douchedeurbeslag springt meteen 
in het oog. Minimale tussenruimtes, geen zichtbare schroeven, zelfs 
niet voor het instellen van de nulstand, en een vrijwel ononderbroken 
afdichting onderstrepen het elegante uiterlijk. Een andere handige 
eigenschap is de bovengemiddelde terugloop van ca. 20°, waardoor de 
glazen deur vanzelf sluit. 

Ook het materiaal waarvan Juna® is gemaakt, getuigt van de hoge 
kwaliteit ervan. De hoogwaardige messing en roestvrijstalen 
onderdelen in het scharnier staan borg voor de duurzaamheid van het 
product. Ze maken het ook mogelijk dat de scharnieren deuren tot 50 
kg kunnen dragen, wat wordt bevestigd door uitgebreide tests volgens 
DIN 14428 met 100.000 testcycli.
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Perfecte nulpositie – 
innovatieve 
klemtechniek   
Met behulp van de innovatieve klemtechniek blijft de scharnieras vrij 
van hinderlijke inkepingen. In plaats daarvan kan, in tegenstelling tot 
de gebruikelijke nulpuntinstelling, dankzij de innovatieve technologie 
de nulpositie met millimeterprecisie worden ingesteld.  
Een afdichtingsprofiel is niet absoluut noodzakelijk, afhankelijk van de 
inbouwsituatie. 

klemstuk

scharnier-as
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stelschroef voor nulpositie 

klemstuk

spanarm

uitsparing

scharnier-as
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stelschroef voor nulpositie 

klemschroef

Efficiënte installatie 
met slechts één 
gereedschap   
Zowel de klemschroeven als de schroef voor de nulpositie hebben 
uniforme TX30-schroefkoppen, die snel met slechts één gereedschap 
kunnen worden aangedraaid. Hierdoor hoeft u niet van gereedschap 
te wisselen. De sleufgaten voor de wandaansluiting bieden ook meer 
gemak bij het uitlijnen van het scharnier. 

Tweedelige klemplaten maken diepere schroefgaten in het beslag 
mogelijk en zorgen zo voor een stevige klemkracht. Tegelijkertijd wordt 
het scharnier beschermd tegen vervorming aan de buitenzijde.
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klemschroef
sleufgat

klemschroef
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centreerpen

Precieze pasvorm van 
de afdekkappen
Het hoogwaardige design van Juna® maakt indruk met minimale 
tussenruimtes. Dit komt onder andere door de precieze pasvorm 
van de afdekkappen. Daarom heeft Bohle een innovatief 4-punts 
bevestigingssysteem ontwikkeld waarmee de kappen precies op hun 
plaats zitten. 

Vier kleine centreerpennen en precies passende houders in het 
scharnier maken dit mogelijk. Bovendien zorgen waterbestendige 
rubberen ringen voor extra houvast. Zo blijven de kappen jarenlang 
op hun plaats zitten zonder te verschuiven.

Ervaar de premium-
douchedeur  
scharnier 
Juna® op YouTube
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centreerpen

opname
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voorbeelden inbouwvarianten
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UITVOERING ART. NR. VE

glansverchroomd BO 5410310 1 paar

rvs look BO 5410311 1 paar

zwart BO 5410312 1 paar

Glas-glas 90° 

Glas-wand 90° wandmontage

UITVOERING ART. NR. VE

glansverchroomd BO 5410340 1 paar

rvs look BO 5410341 1 paar

zwart BO 5410342 1 paar

• glasdikte 6, 8, 10 mm
• max. deurgewicht 50 kg per paar
• zelfsluitend vanaf 20°
• traploos instelbaar nulpunt

• glasdikte 6, 8, 10 mm
• max. deurgewicht 50 kg per paar
• zelfsluitend vanaf 20°
• traploos instelbaar nulpunt

• met uitsparing
• bij 6 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
 bij 8 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
 bij 10 mm glasdikte: maximale deurmaat 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

• bij 6 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
 bij 8 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
 bij 10 mm glasdikte: maximale deurmaat 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm
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Glas-glas 180°

• glasdikte 6, 8, 10 mm
• max. deurgewicht 50 kg per paar
• zelfsluitend vanaf 20°
• traploos instelbaar nulpunt

UITVOERING ART. NR. VE

glansverchroomd BO 5410300 1 paar

rvs look BO 5410301 1 paar

zwart BO 5410302 1 paar

UITVOERING ART. NR. VE

glansverchroomd BO 5410330 1 paar

rvs look BO 5410331 1 paar

zwart BO 5410332 1 paar

• Glasdikte 6, 8, 10 mm

Hoekverbinder glas-wand 90°

• bij 6 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
 bij 8 mm glasdikte: maximale deurmaat: 1000 x 2250 mm
 bij 10 mm glasdikte: maximale deurmaat 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm
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• Glasdikte 6, 8, 10 mm

Juna® is de eerste douchedeurscharnierserie die Bohle in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd heeft. De producten zijn onderworpen aan strenge  
kwaliteitscontroles. Daarom verlenen wij een vrijwillige fabrieksgarantie van vijf jaar op de Juna® douchedeurscharnierserie. 
U kunt de garantievoorwaarden vinden op www.bohle.com.

Hoekverbinder glas-glas 90°

UITVOERING ART. NR. VE

glansverchroomd BO 5410320 1 paar

rvs look BO 5410321 1 paar

zwart BO 5410322 1 paar



Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B-20
3905 LX Veenendaal

T + 31 318 553151
F +31 318 519859

info@bohle.nl
www.bohle.nl KA
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