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Двері для душу

Інструкція по монтажу
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1
скло

профіль верхній
(права частина дверей)

профіль верхній
(ліва частина дверей)

петля

ущільнювач

ущільнювач з відливом
(права частина дверей)

ущільнювач з відливом
(ліва частина дверей)

магнітний ущільнювач

ручка 

поріжок

№ Шт.НайменуванняПозначення

дюбель 8х40

шуруп 4х40

підкладка 10мм

підкладка 3мм

підкладка 1мм

h 12mm

h 12mm
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1. Встановлення скляних дверей.

1.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть дві петлі №5 (мал. 1).

мал. 1

мал. 2

1.2. Встановіть та закріпіть петлі №5 на скляні двері №2 (мал. 2).

Увага! Частина петлі з отворами для кріплення до стіни має бути 
усередині душової кабіни.
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1.3. Розмістіть скляні двері в міжстінний отвір на потрібне місце правої 
частини дверей. За допомогою пластикових підкладок №14 забезпечте 
необхідну відстань від нижнього краю дверей до підлоги 24мм (мал. 3). За 
допомогою рівня забезпечте виключно вертикальне! положення дверей 
(мал. 4).

14

14

  мал. 4
     (вигляд зсередини кабіни)

  мал. 3
     (вигляд спереду)

1.4. Відзначте на стіні крізь монтажні пластини петель №5 місця свердління 
отворів (мал. 5).

Відставте скло у сторону.

5

     (вигляд зсередини кабіни)
  мал. 5
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1.5. Виконайте свердління отво-
рів у стіні діаметром 8мм. Вставте 
у підготовлені отвори дюбелі №12 
(мал. 6).

мал. 6
(вигляд спереду)

1.6. Поверніть двері в отвір на 
пластикові підкладки №14. За 
допомогою шурупів №13 закрі-
піть петлі до стіни (мал. 7). 

14

     (вигляд зсередини кабіни)
мал. 7
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1.7. Встановіть ліву частину 
дверей.  Для цього виконайте усі 
дії наведені у п.1.1 – п.1.6 даної 
інструкції.

Вигляд встановлених дверей має 
відповідати мал. 8.

мал. 8

мал. 9

(вигляд спереду)

1414

1.8. Відрегулюйте зазори, зробіть 
остаточне затягування кріплення 
петель на дверях.

1.9. Встановіть на двері ручки  
№10.

2.1. На торці лівої та правої 
дверей з боку ручки одягніть маг-
нітні ущільнювачі №9 не підрізаю-
чи їх (мал. 9).   

2.2. Ущільнювачі з відливом №7 
правої та №8 лівої  дверей підріж-
те канцелярським ножем у розмір, 
який має дорівнювати відстані 
між стіною та переднім краєм маг-
нітного ущільнювача (мал. 9).

Увага! Сторони ущільнювачів з 
відливом №7 та №8 відрізані 
під кутом 45° мають знаходи-
тись зі сторони ручок правої та 
лівої дверей. Напрямки розта-
шування сторін ущільнювачів з 
відливом відрізаних під кутом 
45° мають відповідати напрям-
кам розташування магнітних 
ущільнювачів.

2. Встановлення ущільнювачів.
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мал. 11

мал. 12

мал. 10
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2.3. Зніміть з дверей магнітні 
ущільнювачі №9.

2.4. Усередину верхнього профі-
ля №3 нанесіть суцільний шар 
силікону. Кількість силікону має 
бути такою, щоб при встановленні 
скла у профіль, силікон заповнив 
усі можливі пустоти між склом та 
профілем (мал. 10).

Рекомендуємо підібрати колір силі-
кону відповідно до кольору профі-
ля.

2.5. Одягніть (приклейте) верхній 
профіль №3 на верхній торець 
скла правої двері (мал. 11).

2.6. Одягніть (приклейте) верхній 
профіль №4 на верхній торець 
скла лівої двері. Для цього вико-
найте усі дії наведені у п.2.4 – п.2.5 
даної інструкції.

2.7. Для запобігання можливого 
скрипу відріжте канцелярським 
ножем 1-2мм жорсткої частини з 
ущільнювачів з відливом №7 та    
№8 яка прилягає до стіни, зали-
шивши тільки м`яку його частину. 
Одягніть ущільнювачі з відливом 
№7 та №8 на нижній торець скла 
правої та лівої дверей (мал. 12).
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мал. 14

мал. 13
(вигляд спереду)

7

2.8. Підріжте магнітні ущільнювачі №9 канцелярським ножем зі сторони 
ущільнювачів з відливом №7 та №8 в один рівень з верхнім краєм дверей. 
Одягніть магнітні ущільнювачі №9 на торець лівої та правої дверей, у від-
критому положенні, з боку ручки, впритул до встановлених ущільнювачів 
№7, №8 та верхніх профілів №3, №4 (мал. 13).

2.9. Одягніть ущільнювачі №6 на торець лівої та правої дверей з боку 
петель, заздалегідь підрізавши їх канцелярським ножем для щільного при-
лягання:
- між верхньою петлею та верхнім профілем №3 (№4);                                                                                               
- між петлями;                                                                                                                                                                     
- між нижньою петлею та ущільнювачем з відли-
вом №7 (№8) (мал. 14).
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2.9. Одягніть ущільнювачі №6 на торець лівої та правої дверей з боку 
петель, заздалегідь підрізавши їх канцелярським ножем для щільного при-
лягання:
- між верхньою петлею та верхнім профілем №3 (№4);                                                                                               
- між петлями;                                                                                                                                                                     
- між нижньою петлею та ущільнювачем з відли-
вом №7 (№8) (мал. 14).

мал. 15
Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони 
поріжка повинні щільно прилягати до стіни зліва та справа.
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3. Встановлення поріжка.
3.1. Поріжок №11 підріжте під прямим кутом ножівкою в розмір міжстінно-
го отвору  (мал. 15). 

ст
ін
а

ст
ін
а �

���

мал. 16
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3.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не відчиняйте 
двері кабіни на протязі цього часу.

3.4. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після вста-
новлення поріжка.

3.2. За допомогою прозорого силікону, приклейте поріжок до підлоги 
(мал. 16).
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