


Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта

   ATLAS
шторка на ванну
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Шторка на ванну ATLAS

3



Шторка на ванну ATLAS
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1скло

петля

ущільнювач

ущільнювач з відливом

№ Шт.НайменуванняПозначення

дюбель 8х40

шуруп 4х40

підкладка 3мм
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1. Встановлення скла.

1.1. За допомогою 6-гранного ключа 
розберіть петлі №2 (мал. 1).

1.2. Встановіть та закріпіть петлі №2 на 
скло (мал. 2).

Увага! Частина петлі з отворами для 
кріплення до стіни має бути усереди- 
ні шторки.

мал. 1

мал. 2

1.3 Розмістіть шторку на ванну на 
потрібне місце. За допомогою пластико-
вих підкладок №7 забезпечте необхідну 
відстань від нижнього краю скла до 
ванни 9мм (мал. 3).

мал. 3
(вигляд спереду)
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1.4. При допомозі рівня забез-
печте виключно вертикальне! 
положення скла (мал 4).

мал. 4
(вигляд спереду)
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1.6. Відставте скло у сторону та 
зробіть свердління у стіні отворів 
діаметром 8мм. Вставте в підго-
товлені отвори дюбелі №5        
(мал. 6).

1.5. Відмітьте на стіні крізь мон-
тажні пластини петель №2 місця 
свердління отворів (мал. 5).

мал. 5
(вигляд спереду)

мал. 6
(вигляд спереду)

отвори у стіні
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1.7. Поверніть скло назад на 
пластикові підкладки №7. За 
допомогою шурупів №6 закрі-
піть петлі до стіни (мал. 7).
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2.1. Для запобігання можливо-
го скрипу, відріжте канцеляр-
ським ножем 1-2мм жорсткої 
частини ущільнювача з відли-
вом №4 яка прилягає до стіни, 
залишивши тільки м’яку його 
частину. Одягніть ущільнювач 
з відливом №4 на нижній 
торець скла в один рівень зі 
склом (мал. 8).

2.2. Одягніть ущільнювач №3 
(3шт.) на торець скла з боку 
петель, заздалегідь підрізавши 
його канцелярським ножем 
для щільного прилягання між 
петлями, а також між нижньою 
петлею та ущільнювачем №4 
(мал. 9).

2.3. Після встановлення ущіль-
нювачів та перевірки щільності 
закривання шторки, зробіть 
чистове підрізання верхнього 
ущільнювача №3 по висоті 
скла шторки. 

мал. 9
(вигляд спереду)

мал. 8

мал. 7
(вигляд спереду)
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2. Встановлення ущільнювачів.
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