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1. Встановлення профілей 
на підлогу.

1.1. Визначте місце розташування душової 
перегородки на підлозі. Для цього рекомен-
дуємо накреслити на підлозі уявний прямо-
кутник за габаритами придбаної вами душо-
вої перегородки. Наприклад, якщо ви придба-
ли душову перегородку з назвою Душова 
перегородка Liberta «BORDO» ПФ, прозора, 
1200 (800) R,  тримач накидний, h 2000 – це 
означає, що габарит уявного прямокутника 
має бути  1200х800мм (мал. 1). У випадку, 
якщо душова перегородка встановлюється 
на піддон, місце розташування визначається 
положенням піддона на підлозі.

мал. 1 
(вигляд спереду)

мал. 2 
(вигляд спереду)

3

1.2. Визначте підлоговий профіль бокової 
стінки №3 за ознакою, що його довжина 
дорівнює ширині бокової стінки, що вказана 
у назві. Наприклад, якщо ви придбали 
душову перегородку з назвою Душова пере-
городка Liberta «BORDO» ПФ, прозора, 
1200 (800) R, тримач накидний, h 2000 – це 
означає, що довжина підлогового профіля 
бокової стінки дорівнює 800мм. Оскільки у 
даній інструкції наведений приклад монтажу 
правого варіанта кабіни, розмістіть на підло-
зі профіль №3 на правій стороні уявного пря-
мокутника таким чином, щоб зовнішня сто-
рона профіля співпадала з лінією уявного 
прямокутника. Притисніть підлоговий про-
філь до стіни під прямим кутом (мал. 2).

1200

800
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мал. 3 
(вигляд спереду)

мал. 4 
(вигляд спереду)

3

6

11

1.3. Відмітьте положення профіля №3 на 
підлозі крізь отвори на ньому (мал. 3).

1.4. Виконайте свердління отворів у підло-
зі діаметром 6мм. Вставте у підготовлені 
отвори дюбелі №11(мал. 4).

8



мал. 5 
(вигляд спереду)

мал. 6 
(вигляд спереду)

3

4

1.5. Нанесіть на нижню сторону про-
філя, що прилягає до підлоги, прозо-
рий силікон. За допомогою шурупів 
№12 закріпіть профіль до підлоги 
(мал. 5).

1.6. При монтуванні душової кабіни 
на піддон, профіль необхідно при-
клеїти до піддона прозорим силіко-
ном.

1.7. Притисніть підлоговий профіль 
№4 до встановленого профіля №3 
таким чином, щоб вони утворили 
між собою кут 90°. Зовнішня сторо-
на профіля №4 має співпадати з 
лінією уявного прямокутника 
(мал. 6).

9



6

11

1.9. Виконайте свердління отворів 
у підлозі діаметром 6мм. Вставте в 
підготовлені отвори дюбелі №11     
(мал. 8).

1.8. Відмітьте положення профіля 
№4 на підлозі крізь отвори на 
ньому (мал. 7).

мал. 7 
(вигляд спереду)

мал. 8
(вигляд спереду)
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мал. 9 
(вигляд спереду)

1.10. Нанесіть на нижню сторону 
профіля №4, що прилягає до підло-
ги, прозорий силікон. За допомогою 
шурупів №12 закріпіть профіль до 
підлоги (мал. 9).

2. Встановлення бокової стінки (безпрофільна система монтажу).

мал. 10 

2.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-скло №6 (мал. 10).

11



мал. 11 
(вигляд спереду)

мал. 12
(вигляд спереду)

6

2.2. Визначте скло бокової стінки при-
дбаної душової перегородки №2 згідно 
технічного малюнка на сторінці №3, та 
встановіть його у профіль №3, що на 
підлозі. Притисніть до стіни. За допомо-
гою рівня забезпечте виключно верти-
кальне! положення скла бокової стінки 
(мал. 11).

3

2.3. З внутрішньої сторони скла, посередині вирізу, притисніть кріплення стіна-скло №6. 
Відмітьте місце його встановлення на стіні (мал. 12).

Відставте скло у сторону.

12



мал. 13
(вигляд спереду)

9

2.4. Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №9 (мал. 13).

2.5. Закріпіть кріплення №6 до стіни шурупом №10 (мал. 14).

мал. 14
(вигляд спереду)
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мал. 15 
(вигляд спереду)

6

3

8

мал. 16
(вигляд спереду)

2.6. Підріжте канцелярським ножем ущільнювач №8 (середній по довжині) таким 
чином, щоб він щільно прилягав знизу до верхнього краю встановленого на підлозі 
профіля №3 (усередину профіля ущільнювач не має заходити), а зверху – до ниж-
нього краю встановленого кріплення №6 ( мал. 15).

2.7. Одягніть цей ущільнювач на торець 
скла зі сторони стіни. Залиште відступ 
до нижнього краю скла 8мм. Одягніть 
ущільнювач №8 (довгий) на вертикаль-
ний торець бокової стінки зі сторони 
отворів у склі. Залиште відступ до ниж-
нього краю скла 8мм (мал.16).

14



мал. 17
(вигляд спереду)

3

2.9. Вставте скло бокової стінки 
у підлоговий профіль №3. При-
тисніть до стіни та зафіксуйте 
кріпленням №6. Відстань між 
ущільнювачем №8 на зовніш-
ньому торці скла та зовнішньою 
стороною підлогового профіля 
№4 має бути від 5мм до 7мм 
(мал. 18).
Для запобігання можливого 
протікання, рекомендуємо з 
внутрішньої сторони душової 
кабіни за допомогою прозорого 
силікону зробити герметизацію 
по всій висоті стика між ущіль-
нювачами №8 на склі та стіною 
до якої вони прилягають. 
. 

мал.18
(вигляд спереду)

6

3

4

2.8.  Усередину встановленого підлого-
вого профіля №3 нанесіть суцільний 
шар прозорого силікону. Кількість силі-
кону має бути такою, щоб при встанов-
ленні скла у профіль, силікон заповнив 
усі можливі пустоти між склом і профі-
лем (мал. 17).

15



мал. 19
(вигляд спереду)

мал. 20
(вигляд спереду)

5

3

3. Встановлення бокової стінки (профільна система монтажу).

11

6

3.1. Стіновий профіль №5 притис-
ніть до стіни та до підлогового про-
філя №3. За допомогою рівня 
забезпечте виключно вертикаль-
не положення! Відмітьте його 
положення на стіні крізь отвори на 
ньому (мал. 19).

3.2. Виконайте свердління отворів 
у стіні діаметром 6мм. Вставте в 
підготовлені отвори дюбелі №11 
(мал. 20).

16



мал. 21
(вигляд спереду)

мал. 22
(вигляд спереду)

3.3. Нанесіть на нижню сторону 
профіля №5 прозорий силікон. За 
допомогою шурупів №12 закріпіть 
профіль до стіни (мал. 21).

3.4.  Визначте скло бокової стінки 
№2 придбаної душової кабіни 
згідно технічного малюнка на 
сторінці №5.   Одягніть ущільнювач 
№8 на вертикальний торець боко-
вої стінки зі сторони отворів у склі. 
Залиште відступ до нижнього краю 
скла 8мм (мал. 22).

17



3.6. Встановіть скло у профілі №3 
та №5. Притисніть до стіни. Від-
стань між ущільнювачем №8 на 
зовнішньому торці скла та зовніш-
ньою стороною підлогового профі-
ля №4 має бути від 5мм до 7мм 
(мал. 24).

мал. 23 
(вигляд спереду)

мал. 24 
(вигляд спереду)

5

3

5

3

4

3.5. Усередину встановлених профілей №3 
та №5 нанесіть суцільний шар прозорого 
силікону. Кількість силікону має бути такою, 
щоб при встановленні скла у профілі, силі-
кон заповнив усі можливі пустоти між склом і 
профілями (мал. 23).

18



4.1. Усередину встановленого про-
філя №4 нанесіть суцільний шар 
прозорого силікону. Кількість силі-
кону має бути такою, щоб при вста-
новленні скла у профіль, силікон 
заповнив усі можливі пустоти між 
склом і профілем (мал. 25).

4.2. Скло фронтальної стінки №1
встановіть у профіль №4. Торець 
скла з отворами має впиратись у 
кут профілів №3 та №4, а торець 
скла без отворів бути в один рівень 
з профілем на підлозі №4 (мал. 26).

4

3

мал. 25 
(вигляд спереду)

мал. 26 
(вигляд спереду)

4

4. Встановлення фронтальної стінки.

19



мал. 27   
(вигляд спереду)

7

4.3. Притисніть фронтальну стінку до бокової стінки та зафіксуйте кріпленнями №7 
(мал. 27). 

20



мал.  28   

13

1315

14

14

5. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ.

5.1. Одягніть на стабілізатор №13 кріплення 
скло-стабілізатор №14. Зафіксуйте його за 
допомогою 6-гранного ключа таким чином, 
щоб фіксуючий гвинт попав в отвір у стабілі-
заторі (мал. 28).

13

14

15

1

1

1
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мал. 31  
(вигляд спереду)

мал. 30 

мал. 29

(вигляд спереду)

(вигляд спереду)

5.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача 
скла на душову перегородку, за допомогою 
рівня забезпечте виключно горизонтальне! 
положення тримача скла. Відмітьте на стіні 
розташування центру стабілізатора (мал. 29).

5.3. Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №9 (мал. 30).

5.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілі-
затор №15 до стіни шурупом №10 
(мал. 31).

отвір у стіні

9

15

22



5.5. Одягніть тримач скла у кріплення №15 та 
зафіксуйте його на склі за допомогою гвинта у 
кріпленні скло-стабілізатор №14 (мал. 32).

5.6.  Зафіксуйте тримач скла за допомогою 6-гран-
ників. За необхідністю регулювання, послабте 
кріплення, проведіть регулювання, затягніть 
кріплення (мал. 33).

мал. 32   
(вигляд спереду)

мал. 33   
(вигляд спереду)

L 23



6. Встановлення тримача скла типу НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ.

1918

15

16

17

13

13

  

  

16

15

  

17 

 

18
 

19
 

шпилька

кріплення
стіна-стабілізатор

стабілізатор

втулка

шайба

заглушка

1

1

1

1

1

1
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мал. 34   
(вигляд спереду)

мал. 35   
(вигляд спереду)

18

17

16 13

6.1. Просуньте шпильку №16 усереди-
ну стабілізатора №13 (мал. 34-1).
Закрутіть втулку №17 на шпильці так, 
щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм 
(мал. 34-2).
Одягніть на виступаючий зі стабілізато-
ра кінець шпильки шайбу №18 та про-
кладку, які постачаються у комплекті 
(мал. 34-3).
Зібраний тримач скла типу «наскрізний 
круглий» має відповідати 
мал. 34-4.

6.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача 
скла на душову перегородку, за допомогою 
рівня забезпечте горизонтальне! положен-
ня тримача скла. Відмітьте на стіні розташу-
вання центру стабілізатора (мал. 35).

25



мал. 36   
(вигляд спереду)

6.3.  Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №15 до стіни. Для цього виконайте дії згідно 
п.5.3 та п.5.4 даної інструкції.

6.4. Вставте тримач скла у кріплення №15, просуньте шпильку в отвір у склі, одягніть з 
лицьової сторони прокладку та зафіксуйте тримач скла заглушкою №19, міцно закру-
тивши її (мал. 36).

19
18

26



7.1. Одягніть на стабілізатор 
№21 кріплення скло-стабіліза-
тор №22. Зафіксуйте його за 
допомогою шестигранного 
ключа (мал. 37).

мал. 37 
7.2 Одягніть зібрану конструк-
цію тримача скла на душову 
перегородку. За допомогою 
рівня забезпечте виключно 
горизонтальне! положення 
тримача скла. Відмітьте на стіні 
розташування центру стабілі-
затора (мал. 38).

мал. 38 
(вигляд спереду)

30х10mm

20

22

21

1

1

1

7. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

21

21

20

22

22

кріплення скло-стабілізатор

кріплення стіна-стабілізатор

стабілізатор
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7.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №9 
(мал. 39).

мал. 39
(вигляд спереду)

мал. 40

7.4. За допомогою шестигранного 
ключа розберіть кріплення стіна-ста-
білізатор №20, відокремивши мон-
тажну пластину (мал. 40).

7.5. Закріпіть монтажну пластину 
кріплення стіна-стабілізатор №20 до 
стіни шурупом №10. Монтажна плас-
тина має бути розташована горизон-
тально (мал. 41).

       

мал. 41 
(вигляд спереду)

20

отвір у стіні

9

28



7.6. Закріпіть стабілізатор на душовій перего-
родці (мал. 42).
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №20 на 
стабілізатор №21;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №22 на 
фронтальну стінку, а кріплення стіна-стабіліза-
тор №20 на монтажну пластину встановлену 
на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №22 на склі і 
на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №20 на стабі-
лізаторі за допомогою шестигранника.                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

мал. 42 
(вигляд спереду)

20

21
20

20
23

22

8. Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

 

30х10mm

20

заглушка

кріплення стіна-стабілізатор

23

21

2

1

1

стабілізатор
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7.6. Закріпіть стабілізатор на душовій перего-
родці (мал. 42).
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №20 на 
стабілізатор №21;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №22 на 
фронтальну стінку, а кріплення стіна-стабіліза-
тор №20 на монтажну пластину встановлену 
на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №22 на склі і 
на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №20 на стабі-
лізаторі за допомогою шестигранника.                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

мал. 44 

мал. 45 

(вигляд спереду)

8.1. За допомогою шестигранного ключа розберіть 
два кріплення стіна-стабілізатор №20, відокремив-
ши монтажні пластини (мал. 43).

8.2. Закріпіть на скло душової перегородки монтажну пластину від кріплення стіна-ста-
білізатор №20 прикрутивши її до заглушки №23. Гвинт постачається в комплекті разом 
із заглушкою. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально з внутрішньої 
сторони душової перегородки (мал. 44).  

мал. 43

8.3. Одягніть на стабілізатор №21 кріплення №20, монтажна пластина якого закріпле-
на на душовій перегородці (мал. 45).

УВАГА! Затискний гвинт монтажної пластини має бути ззовні кріплення №20.
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8.4. Розмістіть стабілізатор на душову перегородку. Кріплення №20 одягніть на монтаж-
ну пластину на фронтальній стінці (не закріплюючи її). За допомогою рівня забезпечте 
виключно горизонтальне! положення стабілізатора. Відмітьте на стіні розташування 
центра стабілізатора (мал. 46).

мал. 46 
(вигляд спереду)

8.5. Закріпіть монтажну пластину 
другого кріплення стіна-стабіліза-
тор №20 до стіни. Для цього вико-
найте дії згідно п.7.3 та п.7.5 даної 
інструкції.

8.6. Закріпіть стабілізатор на 
душовій перегородці (мал. 47).
- одягніть кріплення стіна-стабілі-
затор №20, монтажна пластина 
якого закріплена на стіні, на стабі-
лізатор №21;
- розмістіть стабілізатор між мон-
тажними пластинами (перша мон-
тажна пластина встановлена на 
фронтальній стінці, друга на стіні);
- одягніть обидва кріплення 
стіна-стабілізатор №20 на монтаж-
ні пластини;
- зафіксуйте кріплення №20 на 
монтажних пластинах гвинтами за 
допомогою 6-гранника;
- зафіксуйте стабілізатор №21 на 
кріпленнях №20 гвинтами за допо-
могою 6-гранника .       

мал. 47 
(вигляд спереду)
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Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення монтувальних робіт.
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