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1. Встановлення нерухомої частини правої 
    вхідної групи.

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля №5 
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 «GERTA» прозора, двері 900(650) R, двері 
1200(650) L, ручка Рейлінг, h 2000 – це означає, що відстань від стіни до зов-
нішньої сторони стінового профіля №5 дорівнює 1200мм.

Стіновий профіль №5 (довгий з отворами у дні) притисніть до стіни. За допо-
могою рівня забезпечте виключно вертикальне положення! Відмітьте його 
положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

5 

мал. 1 
(вигляд спереду)

мал. 2
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготов-
лені отвори дюбелі №27 (мал. 2).

27

отвори у стіні
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мал. 3
(вигляд спереду)

1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до стіни, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

5

1.4. Визначте підлоговий профіль правої стінки №6. Для цього потрібно від 
загальної ширини правої вхідної групи, що вказана у назві вашої душової 
кабіни, відняти ширину дверей що відчиняються та відняти 20. Наприклад, 
якщо ви придбали душову кабіну з назвою Душова кабіна Liberta «GERTA» 
прозора, двері 900(650) R, двері 1200(650) L, ручка Рейлінг,  h 2000 – це озна-
чає, що довжина підлогового профіля №6 має дорівнювати 230мм 
(900-650-20=230).
Підлоговий профіль №6 (з отворами у дні) притисніть до стінового профіля   
№5 під прямим кутом до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь 
отвори на ньому (мал. 4).

мал. 4
(вигляд спереду)

5

6
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1.5. Виконайте свердління отво-
рів у підлозі діаметром 6мм. 
Вставте в підготовлені отвори 
дюбелі №27 (мал. 5).

отвори
у підлозі

мал. 5 
(вигляд спереду)

мал. 6
(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону 
профіля №6, що прилягає до під-
логи, прозорий силікон. За допо-
могою шурупів №28 закріпіть 
профіль до підлоги (мал. 6).

6

5

27
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1.7. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-скло №12 
(мал. 7).

мал. 7

1.8. Визначте скло нерухомої частини дверей №4 згідно технічного малюнка 
на сторінці №3 та за ознакою, що його ширина має дорівнювати довжині під-
логового профіля №6 плюс 9 (дев`ять) . Вставте скло у профілі №6 та №5. 
Притисніть до стіни. З внутрішньої сторони скла, впритул до профіля №5, 
притисніть кріплення стіна-скло №12. Відмітьте місце його встановлення на 
стіні (мал. 8).

Відставте скло у сторону.

мал. 8
(вигляд спереду)

12
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мал. 9
(вигляд спереду)

мал. 10
(вигляд спереду)

1.9. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №25 (мал. 9).

отвір у стіні

25

1.10. Закріпіть кріплення №12 до стіни шурупом №26 (мал. 10).
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1.11. На висоті вашої душової кабіни, що вказана у назві після букви «h», при-
тисніть до стіни та впритул до встановленого кріплення №12 стіновий про-
філь №5 (короткий). За допомогою рівня забезпечте вертикальне положен-
ня! Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 11).

мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

5

6
12

1.12. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготов-
лені отвори дюбелі №27 (мал. 12).

отвори
 у стіні

27
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мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

1.13. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до стіни, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №28 закріпіть профіль до стіни (мал. 13).

мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

1.14. Усередину встановлених профілей №5 та №6 нанесіть суцільний шар 
силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у про-
філі, силікон заповнив усі можливі пустоти між склом та профілями (мал. 14).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілів.

мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

5

6
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мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

1.15. Вставте скло №4 у профілі №6 та №5. 
Притисніть до стіни та зафіксуйте кріпленням 
№12. Зовнішній торець скла має бути в один 
рівень з підлоговим профілем №6 (мал. 15).

1.16. Визначте верхній профіль №7 (корот-
кий з двома отворами). Довжина верхнього 
профіля №7 дорівнює довжині підлогового 
профіля №6. Усередину верхнього профіля 
№7 нанесіть суцільний шар силікону. Кіль-
кість силікону має бути такою, щоб при вста-
новленні скла у профіль, силікон заповнив 
усі можливі пустоти між склом та профілем 
(мал. 16).

Рекомендуємо підібрати колір силікону від-
повідно до кольору профіля.

мал. 15 
(вигляд спереду)                                                                     

12

6

7

мал. 16
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мал. 15 
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 16
                                                                   

1.17. Одягніть (приклейте) верхній профіль №7 на верхній торець скла №4 
впритул та в один рівень зі стіновим профілем №5 (мал. 17).

мал. 17 
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 18
(вигляд спереду)                                                                     

7

5

2. Встановлення тримача скла правої вхідної групи.

2.1. Закріпіть на склі №4 кріплення скло-стабілізатор №22 та розслабте гвинт 
повороту кріплення до кута 45° (мал. 18).

22
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2.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна- 
стабілізатор №21 у стабілізатор правої вхідної групи №19. Отриману кон-
струкцію вставте у кріплення №22, що знаходяться на склі №4 (мал. 19).

Увага! Більший по довжині стабілізатор встановлюється на більше по 
ширині скло.

мал.19
(вигляд спереду)

мал. 20
(вигляд спереду)

19

22

21

2.3. Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45°, відмітьте місце 
його кріплення на стіні  (мал. 20).

14



мал.21
(вигляд спереду)

мал. 22
(вигляд спереду)

2.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №25 (мал. 21). 

отвір у стіні

25

2.5. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №26 (мал. 22). 

15



2.6. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть 
положення тримача скла (мал. 23).

мал. 23
(вигляд спереду)

19

21

22

3. Встановлення дверей правої вхідної групи.

3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №13 (мал. 24).

Увага! Конструкція петель дозволяє виконувати регулювання у горизон-
тальному та вертикальному напрямках за допомогою ексцентриків, які 
входять до комплекту петель.

мал. 24
                                                                    

16



мал. 24
                                                                    

3.2. Встановіть та закріпіть петлі №13 на скляні двері №3 (мал. 25).

мал. 25
                                                                    

13

3.3. Розмістіть двері в отвір на потрібне місце на пластикові підкладки №29, 
навпроти та в один рівень зі встановленою нерухомою стінкою №4. За допо-
могою пластикових підкладок забезпечте необхідну відстань від нижнього 
краю дверей до підлоги 24мм. Закріпіть петлі №13 на склі №4 за допомогою 
6-гранника (мал. 26).

мал. 26
(вигляд спереду)

13

29
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мал. 25
                                                                    

мал. 28

мал. 27

(вигляд спереду)

(вигляд спереду)

3.4. Встановіть на двері ручку 
№18.

3.5. На торець дверей №3, з 
боку ручки, одягніть магнітний 
ущільнювач №17 не підрізуючи 
його (мал. 27). 

4. Встановлення лівої вхідної групи.

4.1. За зразком п.1, п.2, п.3 вста-
новіть ліву вхідну групу. Отрима-
ний результат має відповідати 
мал. 28.

4.2. Зверніть увагу та забезпечте 
щільне прилягання магнітних 
ущільнювачів №17 між собою по 
всій висоті душової кабіни. За 
необхідністю зробіть коригуван-
ня положення потрібної частини 
вхідної групи кабіни. Після оста-
точного регулювання затягніть 
усі кріплення. Зніміть магнітні 
ущільнювачі №17.

18



10

мал. 29

мал. 30

5. Встановлення ущільнювачів.

5.1. Усередину верхнього профіля №10 нанесіть суцільний шар силікону. Кіль-
кість силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон 
заповнив усі можливі пустоти між склом та профілем (мал. 29).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

5.2. Одягніть (приклейте) верхній профіль №10 на верхній торець скла дверей 
№3 (мал. 30).

19



мал. 31
(вигляд спереду)

5.3. Одягніть (приклейте) верхній профіль №11 на верхній торець скла 
дверей №2. Для цього виконайте дії згідно п. 5.1 та п. 5.2 даної інструкції. 
Приберіть пластикові підкладки №29.

5.4. Одягніть ущільнювач з відливом правої вхідної групи №15 на нижній 
торець скла дверей правої вхідної групи №3, а ущільнювач з відливом лівої 
вхідної групи №16 на нижній торець скла дверей лівої вхідної групи №2, 
таким чином, щоб прямі їх сторони були в один рівень з краєм скла №2 та    
№3 відповідно (мал. 31).

1516

5.5. На торці дверей №2 та №3, з боку ручки, одягніть магнітні ущільнювачі 
№17 впритул до встановлених ущільнювачів з відливом №16 та №15, а 
також до верхніх профілів №11 та №10. Магнітні ущільнювачі №17 необхідно 
заздалегідь підрізати канцелярським ножем зі сторони без вирізів.

20



мал.32
(вигляд спереду)

Сторони магнітних ущільнювачів №17 з вирізом мають бути розташовані 
зверху в один рівень з верхніми профілями №10 та №11. Забезпечте щільне 
прилягання магнітних ущільнювачів №17 між собою по всій висоті душової 
кабіни (мал. 32).

15

10

17

16

17

11

5.6. На торці нерухомих частин правої №4 та лівої  №1 вхідної групи, одяг-
ніть ущільнювачі №14 впритул до підлогових профілів №6 та №8, а також до 
верхніх профілів №7 та №9 відповідно (мал. 33).

21



мал. 33
(вигляд спереду)

мал. 34
(вигляд спереду)

1414

7

68

Увага! Під час користування душовою кабіною можливий незначний 
зсув рухомої частини дверей у напрямку підлоги. В такому випадку 
необхідно провести регулювання дверей за допомогою петель, або від-
різати 2-3мм верхньої частини ущільнювача №14 зі сторони рухомої 
частини дверей (мал. 34). 

14

2-
3m

m

14

2-
3m

m

9
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мал. 35
(вигляд зверху)

мал. 36
(вигляд збоку)

6. Встановлення поріжка.

6.2. Обидва поріжка приклейте до підлоги за допомогою прозорого силікона, 
притиснувши їх до профілів №6 та №8 відповідно та з`єднавши між собою на 
передньому куті кабіни (мал. 36).

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка 
повинні щільно прилягати один до одного та до підлогових профілів №6 
та №8.

6.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері 
кабіни протягом цього часу.
6.4. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після встановлен-
ня поріжка. 

6.1. Розташуйте обидва поріжка №23 та №24 згідно мал. 35. Переконайтеся 
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 №6 та №8, та щільне 
прилягання між собою під кутом 45°.
Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

68
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