


Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта

GRANADA
двері для душу

1



2



GRANADA
двері для душу

3



 СПЕЦИФІКАЦІЯ
Двері для душу GRANADA

стіновий профіль

підлоговий профіль
(стінка з вирізами під петлі)

верхній профіль
(стінка з вирізами під петлі)

підлоговий профіль
(стінка без вирізів під петлі)

верхній профіль
(стінка без вирізів під петлі)

верхній профіль
(рухома частина дверей)

кріплення стіна-скло

стабілізатор

поріжок

магнітний ущільнювач

ручка

ущільнювач з відливом

ущільнювач

петля

дюбель 8х40

шуруп 4х40

дюбель 6х35

шуруп 3х35

підкладка 10мм

підкладка 3мм

підкладка 1мм
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2кріплення 
стіна-стабілізатор

кріплення 
скло-стабілізатор
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1. Встановлення бокової стінки з вирізами під петлі.
1.1. Визначте необхідну глибину душової кабіни. На місці, де буде знаходитися 
бокова стінка з вирізами під петлі, притисніть до стіни стіновий профіль №4 
(довгий з отворами у дні). За допомогою рівня забезпечте виключно верти-
кальне положення! Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому 
(мал. 1)

4

мал. 1 
(вигляд спереду)

1.2. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовле-
ні отвори дюбелі №22 (мал. 2).              

мал. 2
(вигляд спереду)

22

отвори у стіні
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1.3. Нанесіть на нижню сторону профіля №4, що прилягає до стіни, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №23 закріпіть профіль до стіни (мал. 3).

мал. 3
(вигляд спереду)

4

1.4. Визначте скло бокової стінки з вирізами під петлі №3 згідно технічного ма-
люнка на сторінці №3. Визначте підлоговий профіль №5 (з багатьма отворами 
у дні) бокової стінки з вирізами під петлі. Його довжина дорівнює ширині боко-
вої стінки з вирізами під петлі мінус 9мм.

Приклад : ширина бокової стінки з вирізами під петлі дорівнює 425мм,
                 підлоговий профіль дорівнює 425-9=416мм.    

Притисніть підлоговий профіль №5 до стінового профіля №4 під прямим кутом 
до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому (мал. 4).

мал. 4
(вигляд спереду)

4

5
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1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підготов-
лені отвори дюбелі №22 (мал. 5).

22

отвори
у підлозі мал. 5

(вигляд спереду)

1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №5, що прилягає до підлоги, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №23 закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

мал. 6
(вигляд спереду)

4

5
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1.7. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-скло №10
 (мал. 7).

мал. 7

1.8. Вставте скло бокової стінки з вирізами під петлі №3 у профілі №4 та №5. 
Притисніть до стіни. З внутрішньої сторони скла, впритул до профіля №4, при-
тисніть кріплення стіна-скло №10. Відмітьте місце його встановлення на стіні 
(мал. 8).

Відставте скло у сторону.

мал. 8
(вигляд спереду)

10

8



1.9. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №20 (мал. 9).

мал. 9 
(вигляд спереду)

отвір у стіні

20

1.10. Закріпіть кріплення №10 до стіни шурупом №21 (мал. 10).

мал. 10
(вигляд спереду)
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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 №10 стіновий профіль 
№4 (короткий). За допомогою рівня забезпечте вертикальне положення!  
Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 11).

мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

4

10

1.12. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготов-
лені отвори дюбелі №22 (мал. 12).

отвори 
у стіні

мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

22
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мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

1.13. Нанесіть на нижню сторону профіля №4, що прилягає до стіни, прозорий 
силікон. За допомогою шурупів №23 закріпіть профіль до стіни (мал. 13).

мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

1.14. Усередину встановлених профілей №5 та №4 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)                                                                     

4

5
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мал. 13
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 14
(вигляд спереду)                                                                     

1.15. Вставте скло №3 у профілі №4 та №5. Притисніть до стіни та зафіксуйте 
кріпленням №10. Зовнішній торець скла має бути в один рівень з підлоговим 
профілем №5 (мал. 15).

мал. 15 
(вигляд спереду)                                                                     

10

5

6

1.16. Визначте верхній профіль №6 (короткий з двома отворами). Довжина 
верхнього профіля №6 дорівнює довжині встановленого підлогового профіля 
№5. Усередину верхнього профіля №6 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. 16).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.

мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     
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мал. 15 
(вигляд спереду)                                                                     

мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     

1.17. Одягніть (приклейте) верхній профіль №6 на верхній торець скла №3 
впритул та в один рівень з стіновим профілем №4 (мал. 17).

мал. 17 
(вигляд спереду)                                                                     

6

4

1.18. Закріпіть на склі бокової стінки кріплення скло-стабілізатор №18 та роз-
слабте гвинт повороту кріплення до кута 45° (мал. 18).

мал.18
(вигляд спереду)

18
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1.19. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-    
стабілізатор №17 у стабілізатор №16. Отриману конструкцію вставте та закрі-
піть у кріплення №18, що знаходиться на боковій стінці (мал. 19).

мал.19
(вигляд спереду)

16

18

17

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

мал. 20
(вигляд спереду)

14



1.21. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №20 (мал. 21).

мал. 21
(вигляд спереду)

отвір у стіні

1.22. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №21 (мал. 22). 

мал. 22
(вигляд спереду)

20

15



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

мал. 23
(вигляд спереду)

мал. 24
(вигляд спереду)

16

17

18

2. Встановлення бокової стінки без вирізів під петлі.

2.1. Визначте бокову стінку без вирізів під петлі №1 згідно технічного малюнка 
на сторінці №3. Встановіть бокову стінку №1 навпроти та в один рівень зі вста-
новленою боковою стінкою з вирізами під петлі №3. Для встановлення вико-
найте усі дії п. 1.1 – п. 1.23 даної інструкції.

Вигляд встановленої стінки без вирізів під петлі має відповідати малюнку 24.

16



мал. 25
(вигляд спереду)

3. Встановлення дверей.

3.1. На торець бокової стінки без вирізів під петлі, впритул до підлогового про-
філя №7 та верхнього профіля №8, одягніть магнітний ущільнювач №14 зазда-
легідь підрізавши його канцелярським ножем зі сторони підлогового профіля 
(мал. 25).

8

7

14

3.2. За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №11 (мал. 26).

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

мал. 26

17



мал. 28
(вигляд спереду)

3.3. Встановіть та закріпіть петлі №11 на скляні двері (мал. 27).

мал. 27
                                                                    

11

3.4. Розмістіть двері в отвір на потрібне місце на пластикові підкладки №24 
навпроти та в один рівень зі встановленими боковими стінками. За допомогою 
пластикових підкладок забезпечте необхідну відстань від нижнього краю 
дверей до підлоги 24мм. Закріпіть петлі №11 на боковій стінці з вирізами під 
петлі за допомогою 6-гранника (мал. 28).

11

24

18



мал. 29

мал. 30

(вигляд спереду)

мал. 27
                                                                    

14

5

137

3.5. Встановіть на двері ручку №15. Приберіть 
пластикові підкладки №24.

3.6. Одягніть ущільнювач з відливом №13 на 
нижній торець скла дверей, щоб пряма його 
сторона була в один рівень з краєм скла, а 
друга сторона, відрізана під кутом 45°, щільно 
прилягала до встановленого магнітного ущіль-
нювача на боковій стінці без вирізів під петлі 
(мал. 29).

13

9

3.7. Усередину верхнього профіля №9 нанесіть 
суцільний шар силікону. Кількість силікону має 
бути такою, щоб при встановленні скла у про-
філь, силікон заповнив усі можливі пустоти між 
склом та профілем (мал. 30).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відпо-
відно до кольору профіля.

19



мал. 31

мал. 32
(вигляд спереду)

3.8. Одягніть (приклейте) верхній профіль №9 
на верхній торець скла дверей (мал. 31).

3.9. На торець дверей, у відкритому положенні, 
з боку ручки одягніть магнітний ущільнювач     
№14, заздалегідь підрізавши його канцеляр-
ським ножем, впритул до встановленого ущіль-
нювача з відливом №13 та до верхнього профі-
ля №9 (мал. 32). 

13

9

14

20



мал. 33
(вигляд спереду)

мал. 33а
(вигляд зверху)

3.10. За допомогою регулювання положен-
ням магнітних ущільнювачів №14 на дверях 
та на боковій стінці та (або) регулювання 
положенням бокових стінок відносно стін, 
забезпечте рівне та щільне прилягання маг-
нітних ущільнювачів №14 між собою по всій 
висоті душових дверей. Для регулювання 
положенням бокових стінок відносно стін, 
розслабте кріплення №10 та №18. Після 
закінчення регулювання надійно затягніть усі 
кріплення (мал. 33, мал. 33а).

1314

14

14
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мал. 34
(вигляд спереду)

мал. 35
(вигляд спереду)

3.11. На торець бокової стінки з вирізами під петлі одягніть ущільнювач №12 
заздалегідь підрізавши його канцелярським ножем. Ущільнювач №12 має бути 
розташований впритул до підлогового профіля №5 та до верхнього профіля 
№6  (мал. 34).

12

5

6

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 відрізати 2-3мм 
верхньої частини ущільнювача №12 зі сторони рухомої частини дверей 
(мал. 35). 

12

2-
3m

m
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мал. 36
(вигляд спереду)

мал. 37
(вигляд спереду)

7 5

19

4. Встановлення поріжка.

4.1. Розташуйте поріжок №19 згідно мал. 36. Переконайтеся у співпадінні роз-
мірів. У разі необхідності підріжте ножівкою поріжок згідно місця встановлення 
на підлогу. Забезпечте щільне його прилягання до підлогових профілів №5 та 
№7.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

4.2. Приклейте поріжок №19 до підлоги за допомогою прозорого силікона, при-
тиснувши його до профілів №5 та №7. Також заповніть силіконом щілину       
2-3мм між магнітним ущільнювачем №14 та поріжком.
Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 37).

19

14

7 5
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Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка 
повинні щільно прилягати до профілів №5 та  №7.

4.3. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Не закривайте двері 
кабіни протягом цього часу.

4.4. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після встановлен-
ня поріжка. 

5. Встановлення тримача скла 
    ПОЗДОВЖНІЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

26

25
 

25

27
 

27
 

 

30х10mm

25

кріплення
скло-стабілізатор бокове

кріплення 
стіна-стабілізатор

27

26

2

1

2

стабілізатор
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5.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть кріплення стіна-стабілізатор    
№25, відокремивши монтажні пластини (мал. 38).

мал. 38

мал. 39

5.2. Одягніть на стабілізатор №26 два кріплення скло-стабілізатор бокове       
№27. Зафіксуйте їх за допомогою 6-гранного ключа (мал. 39).

5.3. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душові двері. За допомогою 
рівня забезпечте виключно горизонтальне! положення тримача скла.       
Відмітьте на стінах зліва та справа розташування центра стабілізатора 
(мал. 40).

 Відставте стабілізатор у сторону.                               

27
2726

25



мал. 40
(вигляд спереду)

мал. 41a
(вигляд спереду)мал. 41

(вигляд спереду)

5.4. Виконайте свердління отворів у стінах діаметром 8мм. Вставте в отвори 
дюбелі №20 (мал. 41, мал. 41а).

отвір 
у стіні

отвір 
у стіні

20

26



25

мал. 42а

мал. 43

(вигляд спереду)мал. 42
(вигляд спереду)

5.5. Закріпіть монтажні пластини обох кріплень стіна-стабілізатор №25 до стіни 
шурупами №21. Монтажні пластини мають бути розташовані горизонтально 
(мал. 42, мал. 42а).

              

5.6. Закріпіть стабілізатор на душові двері (мал. 43, мал. 44).
- одягніть обидва кріплення стіна-стабілізатор №25 на стабілізатор №26;

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

25

25

27

27



мал. 44
(вигляд зверху)

- одягніть кріплення скло-стабілі-
затор бокове №27 на скло, а крі-
плення стіна-стабілізатор №25 на 
монтажні пластини встановлені 
на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення 
№27 на склі та на стабілізаторі за 
допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення 
№25 на стабілізаторі за допомо-
гою шестигранника.        
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6. Встановлення тримача скла 
    НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

28
25

26

26

25

2

кріплення 
скло-стабілізатор

стабілізатор
30х10mm

кріплення 
стіна-стабілізатор

28 2

2

мал. 45

28

26

6.1. Перед початком встановлення трима-
чів скла необхідно:
- виміряти відстань між зовнішнім краєм 
переднього профіля бокової стінки та 
стіною;
- довжина стабілізатора №26 має дорівню-
вати відстані між боковою стінкою та 
стіною мінус 15мм;
- відрізати залишок від стабілізатора №26. 

Приклад :  відстань між боковою стінкою 
та стіною дорівнює 700мм;
довжина стабілізатора має дорівнювати 
700-15=685мм.   
                                       
Відмірте на стабілізаторі №26 розмір 
685мм, відріжте залишок. 

6.2. Одягніть на стабілізатори №26 крі-
плення скло-стабілізатор №28. Зафіксуйте 
їх за допомогою шестигранного ключа 
(мал. 45).
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6.3. Одягніть зібрані конструкції тримачів скла на бокові стінки душових 
дверей. За допомогою рівня забезпечте виключно горизонтальне! положен-
ня тримачів скла. Відмітьте на стіні розташування центрів стабілізаторів    
(мал. 46).

мал. 47

мал. 48

(вигляд спереду)

мал. 46
(вигляд спереду)

отвори 
у стіні

20

6.4. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвори 
дюбелі №20  (мал. 47).

6.5. За допомогою шестигранного ключа розберіть кріплення стіна-стабіліза-
тор №25, відокремивши монтажну пластину (мал. 48).
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мал. 49
(вигляд спереду)

мал. 50
(вигляд спереду)

6.6. Закріпіть монтажні пласти-
ни кріплень стіна-стабілізатор 
№25 до стіни шурупами №21. 
Монтажні пластини мають бути 
розташовані горизонтально 
(мал. 49).

6.7. Закріпіть стабілізатори на 
душових дверях (мал. 50).
- одягніть кріплення стіна-      
стабілізатор №25 на стабіліза-
тор №26;
-    одягніть кріплення скло-ста-
білізатор №28 на скло, а крі-
плення стіна-стабілізатор №25 
на монтажну пластину встанов-
лену на стіні;
-    зафіксуйте гвинтами кріплен-
ня №28 на склі та на стабіліза-
торі за допомогою шестигран-
ника;
-   зафіксуйте гвинтами кріплен-
ня №25 на стабілізаторі за 
допомогою шестигранника.     
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