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Душова перегородка

Інструкція по монтажу
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова перегородка BRIGHTON

підлоговий профіль
(стінка ліва)

верхній профіль
(стінка ліва)

підлоговий профіль
(стінка права)

верхній профіль
(стінка права)

стіновий профіль

передній профіль

стабілізатор

кріплення 
труба-скло

дюбель 8х40

шуруп 4х40

дюбель 6х35

шуруп 3х35

скло

30

2

30

1
1

3

4

6

5

7

8

9

10
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12

13

14

15

1

1

1

1

2

2

2

2 2

1

1

h 12mm

h 12mm

h 12mm

h 12mm

h 12mm

h 17mm

1

2

2

кріплення 
стіна-стабілізатор

4



1. Встановлення стінок.
1.1. Визначте місце розташування стінового профіля №7 правої стінки. Стіновий 
профіль №7 (довгий з багатьма отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою 
рівня забезпечте виключно вертикальне положення! Відмітьте його положення 
на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

Мал. 1
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 2
(вигляд спереду)                                                                     

7

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені 
отвори дюбелі №14 (мал. 2).

14

5



Мал. 1
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 3
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 2
(вигляд спереду)                                                                     

1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №7, що прилягає до стіни, прозорий силі-
кон. За допомогою шурупів №15 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

7

7

5

1.4. Визначте підлоговий профіль правої стінки №5 (короткий з багатьма отворами 
у дні)  за ознакою, що його довжина має дорівнювати ширині правої стінки, що вка-
зана у назві, мінус 29мм. 

Приклад: Душова перегородка Liberta «BRIGHTON» прозора, 2000 (400L 1000R), 
тримач накидний, h 2000 – довжина підлогового профіля правої стінки має 
дорівнювати 1000 - 29 = 971мм. 

Притисніть підлоговий профіль №5 до підлоги під прямим кутом до пристінного 
профіля №7 та до стіни (мал. 4).

Мал. 4
(вигляд спереду)                                                                     
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Мал. 3
(вигляд спереду)                                                                     Мал. 5

(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 4
(вигляд спереду)                                                                     

1.5. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 5).

1.6. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте у підготовле-
ні отвори дюбелі №14 (мал. 6).

Мал. 6
(вигляд спереду)                                                                     

14
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Мал. 5
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 6
(вигляд спереду)                                                                     

1.7. Нанесіть на сторону підлогового профіля №5, що прилягає до підлоги, прозо-
рий силікон. За допомогою шурупів №15 закріпіть профіль до підлоги (мал. 7).

1.8. При монтуванні душової перегородки на піддон, профіль необхідно приклеїти 
до піддона прозорим силіконом.

Мал. 7
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 8
(вигляд спереду)                                                                     

1.9. Встановіть пристінний профіль №7 та підлоговий профіль №3 лівої стінки 
навпроти та в один рівень з встановленими профілями №7 та №5. Для цього 
виконайте усі дії наведені у п.1.1 – п.1.8 даної інструкції. 

Увага! Для запобігання можливого протікання, місце стику профілів №7 та 
№5 має бути повністю заповнено силіконом.

1.10. Усередину встановлених профілей №7 та №5 нанесіть суцільний шар силі-
кону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профілі, 
силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 8).

8

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до коліру профілей. 



5

7

Мал. 7
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 8
(вигляд спереду)                                                                     

1.11. Визначте  скло правої стінки №2 при-
дбаної душової перегородки за розміром, вка-
заним у назві. Встановіть скло у профілі №7 та 
№5. Притисніть до стіни. Зовнішній торець 
скла має виходити за межі підлогового профі-
ля на відстань від 4мм до 10мм (мал. 9).

Мал. 9
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

���

1.12. Усередину верхнього профіля №6 (корот-
кий з двома отворами, однаковий по довжині з 
профілем №5) нанесіть суцільний шар силіко-
ну. Кількість силікону має бути такою, щоб при 
встановленні профіля на скло, силікон запов-
нив всі можливі пустоти між склом та профілем 
(мал. 10).
  
Рекомендуємо підібрати колір силікону відпо-
відно до кольору профіля.

Мал. 106
1.13. Одягніть (приклейте) верхній профіль 
№6 на верхній торець скла впритул та в один 
рівень з пристінним профілем №7 (мал. 11).

6
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1.14. Усередину переднього профіля
№8 (довгий без отворів) нанесіть 
суцільний шар силікону. Кількість 
силікону має бути такою, щоб при 
встановленні профіля на скло, силі-
кон заповнив всі можливі пустоти між 
склом та профілем (мал. 12).

Рекомендуємо підібрати колір силі-
кону відповідно до кольору профіля.

Мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

8

1.15. Одягніть (приклейте) передній 
профіль №8 на передній торець скла 
впритул до підлоги та встановлених 
профілів №5 та №6 (мал. 13).

6

58

1.16. Встановіть ліву стінку. Для 
цього виконайте усі дії наведені у 
п.1.10 – п.1.15 даної інструкції.
 
Вигляд встановлених стінок має 
відповідати мал. 14.
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Мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

2. Встановлення тримача скла ПОЗДОВЖНІЙ КРУГЛИЙ. 

2.2. Одягніть на стабілізатор №9 два кріплення труба-скло №10. Зафіксуйте їх за 
допомогою шестигранного ключа (мал. 15).

Мал. 15

10
10

9

2.3. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душову перегородку. За допо-
могою рівня забезпечте виключно горизонтальне! положення тримача скла. 
Відмітьте на стінах зліва та справа розташування центра стабілізатора (мал. 16).

Відставте стабілізатор у сторону.                               

Мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     

2.1. Довжина стабілізатора №9 з одягненими на нього кріпленнями стіна-стабілі-
затор №11 має дорівнювати відстані між лівою та правою стінами душової кабіни.
Виміряйте відстань між лівою та правою стіною над склом душової перегородки.
Виміряйте довжину стабілізатора №9 з одягненими на нього кріпленнями №11.
Відріжте залишок від стабілізатора.
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Мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     

2.4. Виконайте свердління отворів у стінах діаметром 8мм. Вставте в отвори 
дюбелі №12 (мал. 17, мал. 17а).

Мал. 17
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 17а
(вигляд спереду)                                                                     

12

11

Мал. 18
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 18а
(вигляд спереду)                                                                     

2.5. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №11 до стіни шурупами №13 
(мал. 18, мал. 18а).
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Мал. 17а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 18а
(вигляд спереду)                                                                     

2.6. Одягніть тримач скла у кріплення стіна-стабілізатор №11 та зафіксуйте його 
на склі за допомогою гвинтів у кріпленнях труба-скло №10. Затягніть гвинти у 
кріпленнях стіна-стабілізатор №11 (мал. 19).

Мал. 19
(вигляд спереду)                                                                     

11 11

10

3. Встановлення тримача скла ПОЗДОВЖНІЙ 
    ПРЯМОКУТНИЙ. 

17

16
 

16

30х10mm

16

кріплення 
скло-стабілізатор 

бокове

кріплення 
стіна-стабілізатор

18

17

2

1

2

стабілізатор

18
 

18
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Мал. 19
(вигляд спереду)                                                                     

3.1. Довжина стабілізатора №17 з 
одягненими на нього кріпленнями 
стіна-стабілізатор №16 має дорів-
нювати відстані між лівою та 
правою стінами душової кабіни.
Виміряйте відстань між лівою та 
правою стіною над склом душової 
перегородки.
Виміряйте довжину стабілізатора 
№17 з одягненими на нього 
кріпленнями №16.
Відріжте залишок від стабілізато-
ра.

3.2. Одягніть на стабілізатор №17 
два кріплення скло-стабілізатор 
бокове №18. Зафіксуйте їх за 
допомогою шестигранного ключа 
(мал. 20).

18
17 18

Мал. 20

3.3. Одягніть зібрану конструкцію 
тримача скла на душову перего-
родку. За допомогою рівня забез-
печте виключно горизонтальне! 
положення тримача скла. Відміть-
те на стінах зліва та справа розта-
шування центра стабілізатора 
(мал. 21). 

14

Мал. 21
(вигляд спереду)                                                                     



Мал. 22
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 22а
(вигляд спереду)                                                                     

12

3.4. Виконайте свердління отворів у стінах діаметром 8мм. Вставте в отвори 
дюбелі №12 (мал. 22, мал. 22а).

3.5. За допомогою шестигранного ключа розберіть обидва кріплення стіна-стабілі-
затор №16, відокремивши монтажні пластини (мал. 23).

Мал. 23
                                                                    

15



Мал. 22а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 23
                                                                    

Мал. 25
                                                                    

3.6. Закріпіть монтажні пластини обох кріплень стіна-стабілізатор №16 до стіни 
шурупами №13. Монтажні пластини мають бути розташовані горизонтально 
(мал. 24, мал. 24а).

Мал. 24                
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 24а
(вигляд спереду)                                                                     

16

              

18
16

16

3.7.  Закріпіть стабілізатор на душову перегородку (мал. 25, 26).
- одягніть обидва кріплення стіна-стабілізатор №16 на стабілізатор №17;

Увага! Зажимний гвинт монтажної пластини кожного кріплення №16 має 
бути ззовні.
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Мал. 25
                                                                    

Мал. 24а
(вигляд спереду)                                                                     

- одягніть кріплення скло-стабілізатор бокове №18 на скло, а кріплення 
стіна-стабілізатор №16 на монтажні пластини встановлені на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №18 на склі і на стабілізаторі за допомогою 
шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №16 на стабілізаторі за допомогою шестигран-
ника.        

Мал. 26
(вигляд спереду)                                                                     

16

18
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Мал. 26
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 27
(вигляд спереду)                                                                     

4. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ 45°. 

9

19

20

2

2

2

стабілізатор

кріплення
стіна-стабілізатор

кріплення
скло-стабілізатор

20
9

4.1. Закріпіть на лівому та правому склі кріплення скло-стабілізатор №19 та роз-
слабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 27).

19

19

18

19



Мал. 27
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 28
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 28а
(вигляд спереду)                                                                     

9

19 19

20 20

4.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор 
№20 у стабілізатори №9. Отримані конструкції вставте у кріплення №19, що знахо-
дяться на склі (мал. 28, мал. 28а).

4.3. Зафіксуйте стабілізатори №9 у кріпленнях №19 за допомогою 6-гранного ключа 
таким чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав в отвір у стабілізаторі (мал. 29, 
мал. 29а).

Мал. 29
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 29а
(вигляд спереду)                                                                     

19



4.4. Притисніть зібрані стабілізатори до стіни під кутом 45°, відмітьте місце їх кріплень 
(мал. 30, мал. 30а).

Мал. 30
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 30а
(вигляд спереду)                                                                     

4.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі 
№12 (мал. 31, мал. 31а).

Мал. 31
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 31а
(вигляд спереду)                                                                     

12
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Мал. 30а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 31а
(вигляд спереду)                                                                     

4.6. Закріпіть зібрані стабілізатори до стіни шурупами №13 (мал. 32, мал. 32а). 

Мал. 32
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 32а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 33
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 33а
(вигляд спереду)                                                                     

4.7. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть поло-
ження тримачів скла (мал. 33, мал. 33а).

19 19

209
9 20

4.8. На кріпленнях №19 затисніть гвинт повороту до кута 45°.    

21



Мал. 32а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 33а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 34
                                                                    

5. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ. 

стабілізатор

кріплення 
стіна-стабілізатор

19
911

11

9

2

кріплення 
скло-стабілізатор19 2

2

  5.1.  Перед початком встановлення три-
мача скла «накидний круглий» необхідно:
- виміряти відстань між зовнішнім краєм 
переднього профіля скляної стінки та 
стіною;
- довжина стабілізатора №9 має дорівню-
вати відстані між скляною стінкою та 
стіною мінус 75мм;
- відрізати залишок від стабілізатора №9.          

Приклад:  
відстань між скляною стінкою та стіною 
дорівнює 700мм;
довжина стабілізатора має дорівнювати 
700 - 75 = 625мм. 
                                             
Відміряєм на стабілізаторі №9 розмір 
625мм зі сторони отвору для фіксації 
кріплення, відрізаєм залишок і починаєм 
встановлення тримача скла. 

9 19

5.2. Одягніть на стабілізатори №9 кріплен-
ня скло-стабілізатор №19. Зафіксуйте їх 
за допомогою 6-гранного ключа таким 
чином, щоб фіксуючий гвинт попав в отвір 
у стабілізаторі (мал. 34).

22



Мал. 34
                                                                    

5.3. Одягніть зібрані конструкції 
тримачів скла на стінки душової 
перегородки, за допомогою рівня 
забезпечте виключно горизон-
тальне! положення тримачів 
скла. Відмітьте на стіні розташу-
вання центрів стабілізаторів
(мал. 35).

Мал. 35
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 36
(вигляд спереду)                                                                     

5.4. Виконайте свердління отворів 
у стіні діаметром 8мм. Вставте в 
отвори дюбелі №12 (мал. 36).

5.5. Закріпіть кріплення стіна-ста-
білізатор №11 до стіни шурупами 
№13 (мал. 37).

Мал. 37
(вигляд спереду)                                                                     

11

12
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Мал. 35
(вигляд спереду)                                                                     Мал. 38

(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 36
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 37
(вигляд спереду)                                                                     

5.6. Одягніть тримачі скла у кріплення №11 та зафіксуйте їх на склі за допомогою 
гвинта у кріпленні скло-стабілізатор №19 (мал. 38).

5.7. Вирівняйте по вертикалі положення скла та зафіксуйте його тримачами скла за 
допомогою 6-гранників. За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть 
регулювання, затягніть кріплення (мал. 39).

Мал. 39
(вигляд спереду)                                                                     
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6. Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ. 
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6.1. Перед початком встановлення тримача скла типу «наскрізний круглий» необ-
хідно:
- виміряти відстань між зовнішнім краєм переднього профіля скляної стінки і 
стіною;
- довжина стабілізатора №9 має дорівнювати відстані між скляною стінкою і 
стіною мінус 25мм;
- відрізати залишок від стабілізатора №9; 
- довжина шпильки №21 має дорівнювати відстані між скляною стінкою і стіною 
мінус 8мм;
- відрізати залишок від шпильки №21.

Приклад :  відстань між скляною стінкою і стіною дорівнює 700мм;  
                  довжина стабілізатора №9 має дорівнювати 700-25=675мм
                  довжина шпильки №21 має дорівнювати 700-8=692мм,          

Відміряєм на стабілізаторі №9 675мм, на шпильці №21 692мм, відрізаєм 
залишки  і починаєм встановлення тримача скла.         

                 

6.2. Просуньте шпильку №21 усередину стабілізатора №9 (мал. 40-1).
Закрутіть втулку №22 на шпильці так, щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм
(мал. 40-2).
Одягніть на виступаючий зі стабілізатора кінець шпильки шайбу №23 та проклад-
ку, які постачаються у комплекті (мал. 40-3).
Зібраний тримач скла типу «наскрізний круглий» має відповідати мал. 40-4.

22

23

21 9

Мал. 40
(вигляд спереду)                                                                     

26



Мал. 40
(вигляд спереду)                                                                     

6.3. Одягніть зібрані конструкції тримачів скла на стінки душової перегородки, за 
допомогою рівня забезпечте виключно горизонтальне! положення тримачів 
скла. Відмітьте на стіні розташування центрів стабілізаторів (мал. 41).

Мал. 41
(вигляд спереду)                                                                     

6.5. Вставте тримачі скла у кріплення №11, просуньте шпильки в отвори у склі, 
одягніть з лицьової сторони прокладки та зафіксуйте тримачі скла заглушками 
№24, міцно закрутивши їх (мал. 42).

2423

Мал. 42            
(вигляд спереду)                                                                     

27

6.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №11 до стіни. Для цього виконайте дії 
згідно п.5.4 та п.5.5 даної інструкції.



Мал. 41
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 42            
(вигляд спереду)                                                                     
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7. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

17
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7.1. Перед початком встановлення трима-
ча скла типу «накидний прямокутний» 
необхідно:
- виміряти відстань між зовнішнім краєм 
переднього профіля скляної стінки і 
стіною;
- довжина стабілізатора №17 має дорівню-
вати відстані між скляною стінкою і стіною 
мінус 15мм;
- відрізати залишок від стабілізатора №17. 
 
Приклад:  відстань між скляною стінкою 
та стіною дорівнює 700мм;
довжина стабілізатора має дорівнювати 
700-15=685мм.                                          
Відміряєм на стабілізаторі №17 розмір 
685мм, відрізаєм залишок і починаєм 
встановлення тримача скла. 

7.2. Одягніть на стабілізатор №17 
кріплення скло-стабілізатор №25. Зафік-
суйте його за допомогою шестигранного 
ключа (мал. 43).

2517

Мал. 43           
(вигляд спереду)                                                                     
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Мал. 43           
(вигляд спереду)                                                                     

7.3. Виконайте свердління отворів у стіні 
діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбелі 
№12 (мал. 44).

Мал. 44           
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 45           
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 46        
(вигляд спереду)                                                                     

12

7.4. За допомогою шестигранного ключа 
розберіть кріплення стіна-стабілізатор 
№16, відокремивши монтажні пластини 
(мал. 45). 

7.5. Закріпіть монтажні пластини 
кріплень стіна-стабілізатор №16 до 
стіни шурупами №13. Монтажні пласти-
ни мають бути розташовані горизон-
тально (мал. 46).

       
13

29



7.6. Закріпіть стабілізатори на душовій перегородці (мал. 47).
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №16 на стабілізатори №17;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №25 на скло, а кріплення стіна-стабілізатор 
№16 на монтажні пластини встановлені на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №25 на склі і на стабілізаторах за допомогою 
шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №16 на стабілізаторах за допомогою шестигран-
ника.     

Мал. 47         
(вигляд спереду)                                                                     
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Мал. 47         
(вигляд спереду)                                                                     
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8.1. Перед початком встановлення тримача скла типу «наскрізний прямокут-
ний» необхідно:
- виміряти відстань між зовнішнім краєм переднього профіля скляної стінки та 
стіною;
- довжина стабілізатора №17 має дорівнювати відстані між скляною стінкою та 
стіною мінус 35мм;
- відрізати залишок від стабілізатора №17.          

Приклад:  відстань між скляною стінкою та стіною дорівнює 700мм;
                  довжина стабілізатора має дорівнювати     700-35=665мм.
                                       
Відміряєм на стабілізаторі №17 розмір 665мм, відрізаєм залишок  і починаєм 
встановлення тримача скла.          

31



8.2. За допомогою шестигранного ключа 
розберіть кріплення стіна-стабілізатор 
№16, відокремивши монтажні пластини 
(мал. 48).

Мал. 48          
                                                                     

8 .3. Закріпіть на обидва скла душової 
перегородки монтажні пластини від 
кріплень стіна-стабілізатор №16 при-
крутивши їх до заглушок №26. Гвинти 
постачаються в комплекті разом із 
заглушками. Монтажні пластини мають 
бути розташовані горизонтально з вну-
трішньої сторони душової перегородки 
(мал. 49). 

Мал. 49           
(вигляд спереду)                                                                     

16

26

32



Мал. 48          
                                                                     

Мал. 49           
(вигляд спереду)                                                                     

8.4. Одягніть на стабілізатори №17 кріплення №16, монтажні пластини яких закрі-
плені на душовій перегородці (мал. 50).

Увага! Затискний гвинт монтажної пластини має бути ззовні кріплення №16.

Мал. 50

16

17

8.5. Розмістіть стабілізатори на душову перегородку. Кріплення №16 одягніть 
на монтажні пластини на склі (не закріплюючи їх). За допомогою рівня забезпечте 
виключно горизонтальне! положення стабілізаторів. Відмітьте на стіні розташу-
вання центрів стабілізаторів (мал. 51).

Мал. 51          
(вигляд спереду)                                                                     
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Мал. 51          
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 52         
(вигляд спереду)                                                                     

8.6. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі 
№12 (мал. 52).

12

8.7. Закріпіть дві монтажні пластини кріплень стіна-стабілізатор №16 до стіни шуру-
пами №13. Монтажні пластини мають бути розташовані горизонтально (мал. 53).

       

16

Мал. 53          
(вигляд спереду)                                                                     
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8.8. Закріпіть стабілізатори на душовій перегородці (мал. 54).
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №16, монтажні пластини яких закріплені на 
стіні, на стабілізатори №17;
- розмістіть кожен стабілізатор між монтажними пластинами (перша монтажна 
пластина встановлена на склі, друга на стіні);
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №16 на монтажні пластини на обох стабілі-
заторах;
- зафіксуйте кріплення №16 на монтажних пластинах гвинтами за допомогою 
6-гранника;
- зафіксуйте стабілізатори №17 на кріпленнях №16 гвинтами за допомогою 
6-гранника.       

Мал. 54          
(вигляд спереду)                                                                     

16

9. Користуватися душовою перегородкою можна через 12 годин після закінчення 
монтувальних робіт.      
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Мал. 54          
(вигляд спереду)                                                                     




