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скло

профіль підлоговий                       
лівої вхідної групи

профіль верхній                       
правої вхідної групи

профіль верхній                       
лівої вхідної групи

профіль підлоговий                       
правої вхідної групи

профіль стіновий

профіль передній

кріплення 
стіна-стабілізатор

стабілізатор
з'єднувач 

стабілізаторів
кріплення 

стабілізатор-скло

ролік

стопор

нижня направляюча

ручка

ущільнювач

дюбель 8х40

шуруп 4х40

дюбель 6х35

шуруп 3х35

магнітний 
ущільнювач

поріжок лівої 
вхідної групи

поріжок правої 
вхідної групи

підкладка 10мм

підкладка 1мм

№ Шт.НайменуванняПозначення
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5

мал. 1 
(вигляд спереду)

розмір правої
вхідної групи

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля лівої 
вхідної групи №7 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру правої вхідної групи 
вашої душової кабіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали 
душову кабіну з назвою Душова кабіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 
1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка Кругла, h 2000 – це означає, що відстань 
від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №7 дорівнює 1000мм.

Визначте стіновий профіль №7 (довгий з багатьма отворами у дні). Притисніть 
стіновий профіль до стіни. За допомогою рівня забезпечте виключно верти-
кальне положення! Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому 
(мал. 1).

1. Встановлення профілей.

7



6

1.2. Виконайте свердління отворів 
у стіні діаметром 6мм. Вставте в 
підготовлені отвори дюбелі №25 
(мал. 2).

25

1.3. Нанесіть на нижню сторону 
профіля №7, що прилягає до стіни, 
прозорий силікон. За допомогою 
шурупів №26 закріпіть профіль до 
стіни (мал. 3).

мал. 3 
(вигляд спереду)

мал. 2
(вигляд спереду)

отвори
у стіні



мал. 4
(вигляд спереду)

розмір лівої
вхідної групи

7

1.4. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля 
правої вхідної групи №7 від стіни. Ця відстань дорівнює розміру лівої вхідної 
групи вашої душової кабіни, що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали 
душову кабіну з назвою Душова кабіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 
1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка Кругла, h 2000 – це означає, що відстань 
від стіни до зовнішньої сторони стінового профіля №7 дорівнює 1200мм.

Визначте стіновий профіль №7 (довгий з багатьма отворами у дні). Притисніть 
стіновий профіль до стіни. За допомогою рівня забезпечте виключно верти-
кальне положення! Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому 
(мал. 4).

  7



мал. 5
(вигляд спереду)

отвори
у стіні

1.5. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовле-
ні отвори дюбелі №25 (мал. 5).

25

1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №7, що прилягає до стіни, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до стіни (мал. 6).

мал. 6
(вигляд спереду)

8



мал. 7 
(вигляд спереду)

мал. 8 
(вигляд спереду)

1.7. Визначте підлоговий профіль лівої вхідної групи №5 (короткий з багатьма 
отворами у дні). Для цього потрібно від загальної ширини лівої вхідної групи, 
що вказана у назві душової кабіни, відняти ширину дверей що відчиняються та 
відняти 19. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою Душова 
кабіна Liberta «DORTMUND» прозора, двері 1200 (500) L, двері 1000 (500) R, 
ручка Кругла, h 2000 – це означає, що довжина підлогового профіля №5 має 
бути  681мм (1200-500-19=681).

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

5

5

7

1.8. Відмітьте положення профіля №5 на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 8).

9



мал. 9
(вигляд спереду)

отвори
у підлозі

25

мал. 10
(вигляд спереду)

1.9. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготов-
лені отвори дюбелі №25 (мал. 9).

1.10. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до підлоги, прозо-
рий силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до підлоги (мал. 10).

1.11. При монтуванні душової кабіни на піддон, профіль необхідно приклеїти 
до піддона прозорим силіконом.

10



мал. 11
(вигляд спереду)

мал. 12
(вигляд спереду)

6

1.12. Визначте підлоговий профіль правої вхідної групи №6 (короткий з багать-
ма отворами у дні). 

Притисніть підлоговий профіль №6 під прямим кутом до стінового профіля     
№7 та до стіни (мал. 11).

6

7

5

5

1.13. Відмітьте положення профіля №6 на підлозі крізь отвори на ньому      
(мал. 12).

11



мал. 13
(вигляд спереду)

мал. 14
(вигляд спереду)

1.14. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підго-
товлені отвори дюбелі №25 (мал. 13).

5

5

6

25

1.15. Нанесіть на нижню сторону профіля №6, що прилягає до підлоги, прозо-
рий силікон. За допомогою шурупів №26 закріпіть профіль до підлоги (мал. 14).

12



мал. 15
(вигляд спереду)

 2. Встановлення нерухомих частин дверей.

2.1. Визначте скло нерухомої частини дверей лівої вхідної групи №1 придбаної 
душової кабіни згідно технічного малюнку на сторінці №3 та за ознакою, що 
його ширина дорівнює довжині підлогового профіля №5 плюс 17мм.

2.2. 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 і профілями (мал. 15).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

5

7

2.3. Вставте скло №1 у профілі №5 та №7. Притисніть до стіни стороною з 
більшою відстанню до отвору. В залежності від рівності стіни та підлоги, зов-
нішній торець скла має виходити за межі підлогового профіля на відстань від 
4мм до 10мм (мал. 16).

6

13



мал. 16
(вигляд спереду)

6

7

5

2.4. Визначте верхній профіль №8 (ко-
роткий з двома отворами). Довжина 
верхнього профіля №8 дорівнює 
довжині підлогового профіля №5.  Усе-
редину верхнього профіля №8 нане-
сіть суцільний шар силікону. Кількість 
силікону має бути такою, щоб при вста-
новленні скла у профіль, силікон 
заповнив усі можливі пустоти між 
склом і профілем (мал. 17).

Рекомендуємо підібрати колір силікону 
відповідно до кольору профіля.

мал. 17
                                                                    

8

14



мал. 18
(вигляд спереду)

мал. 17
                                                                    

мал. 19
                                                                    

2.5. Одягніть (приклейте) верхній профіль №8 на верхній торець скла №1 
впритул та в один рівень з стіновим профілем №7 (мал. 18).

8

7

2.6. Усередину переднього профіля №10 (довгий без отворів) нанесіть суціль-
ний шар силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні 
скла у профіль, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом і профілем 
(мал. 19).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

10

15



мал. 20
(вигляд спереду)

мал. 21
(вигляд спереду)

2.7. Одягніть (приклейте) передній профіль №10 на передній торець скла №1 
впритул до підлоги та встановлених профілів №5 та №8 (мал. 20).

8

5
10

2.8. За зразком п. 2.1 – п. 2.7 встановіть скло нерухомої частини дверей правої 
вхідної групи №4. Отриманий результат має відповідати малюнку 21.

16



мал. 22
                                                                    

мал. 23

3. Встановлення стабілізаторів.

3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор     
№11, відокремивши монтажну пластину (мал. 22).

3.2. Визначте стабілізатор №12 лівої вхідної групи. Для цього потрібно від 
загальної ширини лівої вхідної групи, що вказана у назві душової кабіни, відня-
ти 40. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою Душова кабіна 
Liberta «DORTMUND» прозора, двері 1200 (500) L, двері 1000 (500) R, ручка 
Кругла, h 2000 – це означає, що довжина стабілізатора лівої вхідної групи №12 
має бути 1160мм (1200-40=1160).

Розберіть два кріплення стабілізатор-скло №14 та одягніть їх на стабілізатор 
№12. Ззовні на кріплення №14 одягніть металеву та пластикові шайби (мета-
лева шайба повинна знаходитись між пластиковими шайбами), які входять у 
його комплект (мал. 23).

12

14

17



5 6

мал. 24
(вигляд спереду)

мал. 25
(вигляд спереду)

мал. 22
                                                                    

3.3. Розмістіть стабілізатор на нерухому частину дверей лівої вхідної групи. 
Фіксуючі гвинти кріплень №14 просуньте в отвори на склі, металева та пласти-
кові шайби мають бути між стабілізатором та склом. За допомогою рівня 
забезпечте виключно горизонтальне! положення стабілізатора (можливий 
незначний нахил у напрямку руху дверей на зачинення). Відмітьте на стіні роз-
ташування центра стабілізатора (мал. 24).

Відставте стабілізатор у сторону.

5 6

3.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №23 (мал. 25).

отвір у стіні

18

23



5 6
мал. 26

(вигляд спереду)

3.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення №11 до стіни шурупом №24     
(мал. 26).

3.6. Зберіть стабілізатор. Одягніть на нього зі сторони отворів стопор №16 та 
кріплення №11, зі сторони без отворів стопор №16 (мал. 27).

Увага! Зажимний гвинт монтажної пластини кріплення №11 має бути 
ззовні. Пом’якшуючі відбійники стопорів мають бути обернені до середи-
ни стабілізатора.

16

11

мал. 27

 

19



3.7. За зразком п. 3.1 – п. 3.6 виконайте дії для стабілізатора правої вхідної 
групи.

3.8. Одягніть з’єднувач стабілізаторів №13 на стабілізатори лівої та правої 
вхідної групи зі сторони без отворів. Зажимні гвинти з’єднувача стабілізаторів 
мають бути розслаблені. Фіксуючі гвинти кріплень стабілізатор-скло №14 
мають знаходитись зсередини.

З’єднані стабілізатори мають відповідати малюнку 28.

14

13 1616

11 11

  

мал. 28

3.9. Закріпіть стабілізатори на душовій кабіні (мал. 29).
- одягніть обидва кріплення №11 на монтажні пластини на стінах зліва та 
справа, та затягніть їх за допомогою 6-гранника (фіксуючі гвинти розташовані 
ззовні кріплення №11),
- відрегулюйте стабілізатори по горизонталі та зафіксуйте їх положення за 
допомогою других гвинтів на кріпленнях №11 (гвинти обернені до середини 
стабілізатора), 
- затягніть фіксуючі гвинти на з’єднувачі стабілізаторів №13 за допомогою 
6-гранника,
- закріпіть до скла кріплення №14. Зверніть увагу на наявність металевої та 
пластикових шайб між стабілізатором та склом (металева шайба повинна зна-
ходитись між пластиковими шайбами).

20



14 14

11

13

  

мал. 29
(вигляд спереду)

21



  

мал. 30

мал. 31
(вигляд спереду)

4. Встановлення нижніх направляючих.

4.1. Виставте положення індикатора нижньої направляючої №17 на відмітку 
«8» (мал. 30).

4.2. Розмістіть на підлогу нижню направляючу №17 (для лівої вхідної групи) на 
відстані 14мм до профіля №5 таким чином, щоб центр нижньої направляючої 
був навпроти зовнішнього краю профіля. Відмітьте положення нижньої направ-
ляючої на підлозі крізь отвори на ній (мал. 31).

17

510

22



мал. 33
(вигляд спереду)

мал. 32
(вигляд спереду)

4.3. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 8мм. Вставте в підготов-
лені отвори дюбелі №23 ( мал. 32).

отвори 
у підлозі

4.4. За допомогою шурупів №24 закріпіть нижню направляючу до підлоги   
(мал. 33).

4.5. За зразком п. 4.1 – 4.4 виконайте дії для нижньої направляючої №17 
правої вхідної групи.

23

  

  

23



5. Встановлення рухомих частин дверей.

5.1. За допомогою шестигранного ключа розберіть та закріпіть два верхніх 
ролика №15 на рухомій частині дверей лівої вхідної групи таким чином, щоб 
рухома частина ролика була з зовнішньої сторони дверей (мал. 34).

мал. 34

5.2. Розмістіть на підлогу два комплекта підкладок №27 (відстань між підлогою 
та склом має бути 12мм). Зсередини душової кабіни одягніть двері з роликами 
на стабілізатор таким чином, щоб двері увійшли в паз нижньої направляючої 
№17 та стали на підкладки №27 (мал. 35).

Увага! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично 
заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. 
Будьте уважні та обережні під час виконання п.5.2.

Встановіть на двері ручку №18*.

24



17

мал. 35
(вигляд спереду)

мал. 36
(вигляд спереду)

5.3. Одягніть на торець дверей збоку ручки магнітний ущільнювач №20 в один 
рівень з нижнім та верхнім краєм дверей не підрізуючи його (мал. 36).

20

25

  

27

  

27



мал. 37
(вигляд спереду)

5.4. Одягніть на другий торець дверей ущільнювач №19 в один рівень з нижнім 
краєм дверей (мал. 37).

19

27

26

  



мал. 38
(вигляд спереду)

5.5. За зразком п. 5.1 – п. 5.4 встановіть рухому частину дверей правої вхідної 
групи. Отриманий результат має відповідати малюнку 38.

  

5.6. За допомогою двох шестигранників відрегулюйте та зафіксуйте положення 
рухомих частин дверей. Забезпечте рівний дотик між собою ущільнювачів №20 
на рухомих частинах дверей по всій висоті душової кабіни (мал. 39).

Приберіть пластикові підкладки №27.

Увага! Для регулювання положення дверей, спочатку необхідно розсла-
бити кріплення ролика. Далі при допомозі обертання регулюючого екс-
центрика, в залежності від обраного напрямку обертання, двері будуть 
підніматися або опускатися. Забезпечте рівне прилягання ущільнювачів 
дверей по всій висоті та надійно зафіксуйте регулювання, затягнувши 
шестигранником гвинт ролика, одночасно другим шестигранником під-
тримуючи потрібне положення ексцентрика.
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мал. 40
(вигляд спереду)

                         мал. 39 
(вигляд зсередини кабіни)

5.7. Одягніть та зафіксуйте нижні ролики №15 впритул до стабілізаторів     
(мал. 40).

Увага! Для запобігання зсуву дверей зі стабілізатора нижній  ролик пови-
нен щільно прилягати до стабілізатора та бути надійно зафіксованим.

15
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5.8. Відрегулюйте зручний для вас діапазон відкривання-закривання дверей 
за допомогою стопорів №16. За допомогою шестигранника зафіксуйте поло-
ження стопорів на стабілізаторі (мал. 41).

мал. 41
(вигляд зверху)
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6. Встановлення поріжка.

6.1. Розташуйте обидва поріжка №21 та №22 згідно малюнка 42. Переконайте-
ся у співпадінні розмірів. У разі необхідності підріжте ножівкою потрібний порі-
жок згідно місця встановлення на підлогу. Забезпечте щільне їх прилягання 
прямою стороною з вирізом до підлогових профілей №5 та №6, та щільне при-
лягання між собою під кутом 45°.

 Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

21

5

22

мал. 42
(вигляд зверху)

6
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6.2. Обидва поріжка приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, 
щільно притиснувши їх до профілів №5 та №6 відповідно, та з`єднавши між 
собою на передньому куті кабіни.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка 
повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілей     
№5 та №6.

6.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душо-
вою кабіною можна через 12 годин після встановлення поріжка.
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