


Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта

BARCELONA
душова кабіна
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Душова кабіна BARCELONA
(профільна система монтажу)
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова кабіна BARCELONA
(профільна система монтажу)

* залежить від обраної комплектації

підлоговий профіль
(бокова стінка)

підлоговий профіль
(нерухома частина дверей)

стіновий профіль

кріплення стіна-скло

стабілізатор

поріжок

ручка кругла

ручка квадратна

прозора підкладка 2мм

магнітний ущільнювач

ручка рейлінг

ущільнювач

ущільнювач

петля

дюбель 8х40

шуруп 4х40*

дюбель 6х30*

шуруп 3х35*

підкладка 10мм

підкладка 3мм

підкладка 1мм

скло

30*

2*

4

2

2

8

30*

1
1

1

1

3

4

6

5

7

8*

9*

10*

11*

12

13

14

15

16

17*

17*

17

18

19

20

21

22

23

1

1

3

1

1

1

2

2

1

1

1

2*

2 2 3
1

1

h 12mm

h 17mm

h 12mm

1

2

1

1кріплення 
стіна-стабілізатор

кріплення 
скло-стабілізатор

кріплення 
скло-стабілізатор
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Душова кабіна BARCELONA
(безпрофільна система монтажу)
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова кабіна BARCELONA

(безпрофільна система монтажу)

* залежить від обраної комплектації

підлоговий профіль
(бокова стінка)

підлоговий профіль
(нерухома частина дверей)

кріплення стіна-скло

ущільнювач

стабілізатор

поріжок

ручка кругла

ручка квадратна

прозора підкладка 2мм

магнітний ущільнювач

ручка рейлінг

ущільнювач

ущільнювач

петля

дюбель 8х40

шуруп 4х40*

дюбель 6х30*

шуруп 3х35*

підкладка 10мм

підкладка 3мм

підкладка 1мм

скло

10*

3*

4

2

2

8

10*

1
1

1

1

3

4

6

5

7

8*

9*

10*

11*

12

13

14

15

16

17*

17*

17

18

19

20

21

22

23

1

2

1

4

1

1

2

2

1

1

1

3*

2 2 3
1

1

h 12mm

h 12mm

1

2

1

1кріплення 
стіна-стабілізатор

кріплення 
скло-стабілізатор

кріплення 
скло-стабілізатор

6



мал. 2
(вигляд спереду)                                                                     

7

  1.1. Визначте відстань розміщення 
зовнішньої сторони підлогового профіля 
№4 від стіни. Ця відстань дорівнює розмі-
ру ширини вхідної групи вашої душової 
кабіни, що вказана у назві. Наприклад, 
якщо ви придбали душову кабіну з 
назвою Душова кабіна Liberta  
«BARCELONA» прозора, двері 1200 (700) R, 
стінка 800, ручка Кругла, h 2000 – це 
означає, що відстань від стіни до зовніш-
ньої сторони підлогового профіля №4 
дорівнює 1200мм.

     1.2. Відмітьте положення профіля №4 на 
підлозі крізь отвори на ньому (мал. 2).



20

мал. 2
(вигляд спереду)                                                                     

8

    1.3. Виконайте свердління отворів у 
підлозі діаметром 6мм. Вставте в підго-
товлені отвори дюбелі №20 (мал. 3).

20

отвори у 
підлозі



9

     2.2. Відмітьте положення профіля №5 
на підлозі крізь отвори на ньому (мал.6). 



20

    2.5. При монтуванні душової кабіни на 
піддон, в залежності від його типу, про-
філь необхідно закріпити до піддона 
шурупами №21 або приклеїти прозорим 
силіконом. Рішення приймає монтуваль-
ник, який несе відповідальність за якість 
виконаних робіт та герметичність душо-
вої кабіни.

20

10

отвори у 
підлозі



3. Встановлення бокових стінок
     (профільна система монтажу)

   3.1. Стіновий профіль №7 (найдовший по 
висоті душової кабіни) притисніть до стіни та 
до профіля на підлозі №4. За допомогою рівня 
забезпечте виключно вертикальне! положен-
ня. Відмітьте його положення на стіні крізь 
отвори на ньому (мал. 9).

4

�

   3.2. Виконайте свердління отворів у стіні 
діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори 
дюбелі №20 (мал. 10).

мал. 9
(вигляд спереду)

мал. 10
(вигляд спереду)                                                                     

1820

11

отвори у 
стіні



мал. 10
(вигляд спереду)                                                                     

      3.3. Нанесіть на нижню сторону профіля, 
що прилягає до стіни, прозорий силікон. За 
допомогою шурупів №21 закріпіть профіль 
до стіни (мал. 11).

   3.4. За допомогою 6-гранного ключа 
розберіть кріплення стіна-скло №6          
(мал. 12).

мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 12
                                                                   

       3.5.  Встановіть скло нерухомої частини 
дверей у профіль №5 що на підлозі. Притис-
ніть до стіни. При допомозі рівня забезпеч-
те виключно вертикальне! положення скла 
(мал. 13).
    У разі, якщо душова кабіна має захисне 
покриття скла (у назві виробу є слово 
ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із 
захисним покриттям знаходиться всередині 
душової кабіни (ця сторона помічена стіке-
ром «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у 
назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня 
поверхня скла не має стікера, душову 
кабіну не встановлювати. Одразу звернути-
ся до компанії виробника.

12



мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 15
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 12
                                                                   

   3.6. З внутрішньої сторони скла, 
посередині вирізу, притисніть 
кріплення стіна-скло №6. Відмітьте 
місце його встановлення на стіні 
(мал. 14).
      Відставте скло у сторону.

�

      3.7. Виконайте свердління отвору 
у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №18 (мал. 15).

18

     3.8. Закріпіть кріплення №6 до 
стіни шурупом №19 (мал. 16).

13

отвір 
у стіні



мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 15
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     

14

мал. 17
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 18
(вигляд спереду)                                                                     

      3.9. Стіновий профіль №7 (найдовший з тих, що лишилися) притисніть до профіля на підлозі        
№5, до стіни та до внутрішньої сторони встановленого кріплення №6. Відмітьте його положення на 
стіні крізь отвори на ньому (мал. 17).

�

�

�

      3.10. На висоті вашої душової кабіни, що вказана у назві після букви «h», притисніть до стіни та 
до внутрішньої сторони встановленого кріплення №6 стіновий профіль №7 (короткий). За допомо-
гою рівня забезпечте вертикальне положення! Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на 
ньому (мал. 18).

6

7

5



мал. 19
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 21
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 20
(вигляд спереду)                                                                     

5

    3.11. Виконайте свердління отво-
рів у стіні діаметром 6мм. Вставте в 
отвори дюбелі №20 (мал. 19).

20

   3.13. Усередину встановлених 
профілів №5 та №7 (довгий та 
короткий) нанесіть суцільний шар 
прозорого силікону. Кількість 
силікону має бути такою, щоб при 
встановленні скла у профілі, силі-
кон заповнив усі можливі пустоти 
між склом та профілями (мал. 21).

     3.12. Нанесіть на нижню сторону 
профілей, що прилягають до стіни, 
прозорий силікон. За допомогою 
шурупів №21 закріпіть профілі до 
стіни (мал. 20).

15



мал. 19
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 22
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 21
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 20
(вигляд спереду)                                                                     

       3.14. Вставте бокову стінку у профі-
лі №5 та №7. Притисніть до стіни та 
зафіксуйте кріпленням №6. Зовнішній 
торець скла має бути в один рівень з 
профілем на підлозі (мал. 22). 
       За необхідністю регулювання поло-
ження скла використовуйте додаткові 
прозорі підкладки №23.

6

5

4

7

      3.15. Усередину встановлених про-
філів №4 та №7 нанесіть суцільний шар 
прозорого силікону. Кількість силікону 
має бути такою, щоб при встановленні 
скла у профілі, силікон заповнив усі 
можливі пустоти між склом та профіля-
ми (мал. 23).

       3.16. Вставте бокову стінку у профі-
лі №4 та №7. Притисніть до стіни. 
Зовнішній торець скла має бути в один 
рівень з профілем на підлозі (мал. 24).                   
       За необхідністю регулювання поло-
ження скла використовуйте додаткові 
прозорі підкладки №23.

4

мал. 23
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 24
(вигляд спереду)                                                                     

16

   У разі, якщо душова кабіна має 
захисне покриття скла (у назві виробу 
є слово ЗАХИСТ). Впевніться, що 
сторона скла із захисним покриттям 
знаходиться всередині душової кабіни 
(ця сторона помічена стікером «ЗА-
ХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у 
назві виробу є слово ЗАХИСТ, а 
внутрішня поверхня скла не має стіке-
ра, душову кабіну не встановлювати. 
Одразу звернутися до компанії вироб-
ника.



мал. 22
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 23
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 24
(вигляд спереду)                                                                     

25*

3*. Встановлення бокових стінок
        (безпрофільна система монтажу)

*

*

*

17

26*

27*

*

*

*

4

       У разі, якщо душова кабіна має захисне 
покриття скла (у назві виробу є слово 
ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із 
захисним покриттям знаходиться всере-
дині душової кабіни (ця сторона помічена 
стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, 
якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а 
внутрішня поверхня скла не має стікера, 
душову кабіну не встановлювати. Одразу 
звернутися до компанії виробника.



18

30*

29*

*

      3.4.* Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №18 (мал. 28*).

      3.5.* Закріпіть кріплення №6 до стіни 
шурупом №19 (мал. 29*).

18

28*

*

отвір 
у стіні



19

31*

*

18

      3.8.* З внутрішньої сторони скла, посе-
редині вирізу, притисніть кріплення 
стіна-скло №6. Відмітьте місце його вста-
новлення на стіні (мал. 32*).
      Відставте скло у сторону.

мал. 33*
(вигляд спереду)

      3.9.* Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №18 (мал. 33*).

*

*

отвір 
у стіні

5

       У разі, якщо душова кабіна має захис-
не покриття скла (у назві виробу є слово 
ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із 
захисним покриттям знаходиться всере-
дині душової кабіни (ця сторона помічена 
стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, 
якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а 
внутрішня поверхня скла не має стікера, 
душову кабіну не встановлювати. Одразу 
звернутися до компанії виробника.



*

20

мал. 35*

*

*

*

*

  3.12.* Одягніть цей ущільнювач на 
торець бокової стінки зі сторони стіни. 
Залиште відступ до нижнього краю скла   
8мм ( мал. 36*).



38

3.14.*

3.15.*

3.16.*

39

21

       За необхідністю регулювання положен-
ня скла використовуйте додаткові прозорі 
підкладки №23.

      3.13.*  Усередину встановленого підло-
гового профіля №4 нанесіть суцільний 
шар прозорого силікону (мал.37*).

*

*

*

*

*



3.17.*

40*

      3.18.* Усередину встановленого підло-
гового профiля №5 нанесiть суцiльний шар 
прозорого силiкону (мал. 41*).

22

3.20.*

*

*

*

     3.19.* Вставте нерухому частину дверей 
у підлоговий профіль №5. Притисніть до 
стіни та зафіксуйте кріпленням №6. Зовніш-
ній торець скла, має бути в один рівень з 
профілем на підлозі (мал. 42*).
      За необхідністю регулювання положен-
ня скла використовуйте додаткові прозорі 
підкладки №23.



мал. 45
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 43
 

мал. 44
 

4. Встановлення тримача скла 
    НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

   4.1. За допомогою 6-гранного ключа 
розберіть кріплення стіна-стабілізатор    
№9, відокремивши монтажну пластину 
(мал. 43).

   4.2. Одягніть на стабілізатор №8 
кріплення скло-стабілізатор №11. Зафік-
суйте його за допомогою 6-гранного 
ключа (мал. 44-1).
Одягніть на стабілізатор №8 кріплення 
скло-стабілізатор бокове №10. Зафіксуй-
те його за допомогою 6-гранного ключа 
(мал. 44-2).

10

11
8

11

8

   4.3. Одягніть зібрану конструкцію на 
бокову стінку та на нерухому частину 
дверей. За допомогою рівня забезпечте 
виключно горизонтальне! положення 
стабілізатора. Відмітьте на стіні розташу-
вання центра стабілізатора (мал. 45).
      Відставте стабілізатор у сторону.

23



мал. 45
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 46
(вигляд спереду)                                                                     

     4.4. Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №18 (мал. 46).

отвір у стіні

18

мал. 47
(вигляд спереду)                                                                     

  4.5. Закріпіть монтажну пластину 
кріплення стіна-стабілізатор №9 до 
стіни шурупом №19. Монтажна плас-
тина має бути розташована горизон-
тально (мал. 47).

 

      

9

    4.6. Закріпіть стабілізатор на душо-
вій кабіні (мал. 48).
-  одягніть кріплення стіна-стабіліза-
тор №9 на стабілізатор №8;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор 
№11 на бокову стінку,  кріплення 
скло-стабілізатор бокове      №10 на 
нерухому частину дверей, а кріплення    
стіна-стабілізатор №9 на монтажну 
пластину встановлену на стіні;
- вирівняйте по вертикалі положення 
стінок душової кабіни;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №11 
та №10 на склі і на стабілізаторі за 
допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №9 
на стабілізаторі за допомогою шести-
гранника.        
За необхідністю регулювання, послаб-
те кріплення, проведіть регулювання, 
затягніть кріплення.

мал. 48
(вигляд спереду)                                                                     

9

11

10

24



27

24

26

24

25

27

5*. Встановлення тримача скла
       НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ

24

кріплення 
скло-стабілізатор 

стабілізатор

26

27

25

2

1

1

2

кріплення
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мал. 49*
 

   5.1.* Одягніть на довгий стабілізатор       
№24 з`єднувач стабілізатора №26, щоб 
фіксуючі гвинти були зверху (мал. 49-1*).
Вставте короткий стабілізатор №24 у           
з`єднувач стабілізатора №26 та зафіксуй-
те його за допомогою 6-гранного ключа 
(мал. 49-2*).
Одягніть на довгий та короткий стабіліза-
тори №24 два кріплення скло-стабіліза-
тор №27. Зафіксуйте їх за допомогою 
6-гранного ключа таким чином, щоб 
фіксуючі гвинти попали в отвір у стабіліза-
торі (мал. 49-3*).
    

25

   Увага! Завдяки наявності  вільного 
місця усередині кріплення скло-стабілі-
затор  №27 можливе регулювання поло-
ження тримача скла +/-  5мм.



мал. 50*
 (вигляд спереду)

мал. 52*
 (вигляд спереду)

мал. 51*
 (вигляд спереду)

    5.3.* Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель  №18 (мал. 51*). отвір у стіні

18

      5.4.* Закріпіть кріплення стіна-стабіліза-
тор №25 до стіни шурупом №19 (мал. 52*).

25

26

*

50*



мал. 53*
 (вигляд спереду)

    5.5.* Одягніть тримач скла у кріплення №25 та 
зафіксуйте його на склі за допомогою гвинтів у 
кріпленні скло-стабілізатор №27 (мал. 53*).

Увага! Завдяки наявності вільного місця 
усередині кріплення стіна-стабілізатор №25 
можливе регулювання положення тримача 
скла +/- 10мм.

27

2725

мал. 54*
     

 

(вигляд спереду)

     5.6.* Вирівняйте по вертикалі положення стінок 
душової кабіни та зафіксуйте його тримачем скла 
за допомогою 6-гранників. За необхідністю регу-
лювання послабте кріплення, проведіть регулю-
вання, затягніть кріплення (мал. 54*).
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6*. Встановлення тримача скла 
       НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ.
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     6.2.*  Виконайте дії наведені у пунктах 5.2*, 5.3*, 5.4* даної інструкції.

31 30

мал. 56*
 (вигляд спереду)

25

29

    6.3.* Одягніть тримач скла типу «крізь скло» у кріплення №25, просуньте шпильки в отвори на 
склі, одягніть з лицьової сторони прокладки та зафіксуйте тримач скла заглушками №31, міцно 
закрутивши їх (мал. 56*).          

Увага! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-стабілізатор №25 можливе 
регулювання положення тримача скла +/- 10мм.



мал. 57
 

мал. 58
 

(вигляд спереду)

7. Встановлення дверей.

30

7

8



мал. 59
 

мал. 60
 (вигляд спереду)
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    7.3. Встановіть та закріпіть петлі №13 
на скляні двері (мал. 59).
    У разі, якщо душова кабіна має захис-
не покриття скла (у назві виробу є слово 
ЗАХИСТ). Впевніться, що сторона скла із 
захисним покриттям знаходиться всере-
дині душової кабіни (ця сторона поміче-
на стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). 



1512

мал. 61
 (вигляд спереду)

мал. 62
 (вигляд спереду)

зовнішня м’яка частина

32

    Закрийте-відкрийте декілька разів двері. 
Впевніться, що магнітні ущільнювачі рівно 
прилягають один до одного по всій висоті 
душової кабіни. У разі необхідності, 
розслабте кріплення, проведіть регулюван-
ня скла бокових стінок або відрегулюйте 
положення дверей за допомогою петель. 
Після остаточних регулювань, надійно затяг-
ніть усі кріплення.
     Закрийте двері душової кабіни. Впевніть-
ся, що відстань між підлогою та нижнім 
краєм ущільнювача з відливом №15 однако-
ва по всій ширині дверей та складає не 
менше 13-14мм. У випадку, якщо підлога 
має нахил і ця відстань є меншою, необхідно 
за допомогою канцелярського ножа відріза-
ти зовнішню м’яку частину ущільнювача          
(мал. 62).

61



мал. 63
 (вигляд спереду)
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    7.8. На торець нерухомої частини 
дверей одягніть ущільнювач №14 
впритул до профіля на підлозі №5 
(мал. 63).



8. Встановлення поріжка.

34

64

мал. 64

65

мал. 65



66

35

66



ГАРАНТІЯ

        Компанія-виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахова-
них принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно 
заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок 
інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного 
Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він 
придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці 
придбання товару.
       Компанія-виробник ТМ Liberta не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно 
заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в 
результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або 
необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протя-
гом якого він не мав нагоди користуватися виробом.
       Право відповідальності за дефект,  на який розповсюджується гарантія не визнається у випад-
ку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, 
гарантійний термін продовжується на період оформлення рекламації. Покупець забов’язаний 
звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ Liberta у службу підтримки за контактами які 
вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також 
післягарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

       Гарантія не розповсюджується на:
       - дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
       - дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
        - частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, 
ролики, ручки та інше);
       - захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
       - дефекти,  які спричинені неправильним монтуванням,  що не відповідає  будівельній  підго-
товці та вказівкам у інструкції по монтажу;
       - дефекти, що виникли у зв’язку з неправильним використанням та доглядом;
       - знос виробу при інтенсивному використанні;
       - механічні або інші пошкодження виробу, пов’язані з непередбачуваними ситуаціями (поже-
жа, землетрус та інше);
     - дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах 
(наприклад в сауні та інше);
        - дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами 
після купівлі виробу;

       Вимоги:
     Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. 
При оформленні рекламації від Вас обов’язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих 
документів!

       Гарантійний термін:
     Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному 
талоні.
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