


TORINO
Душова перегородка

Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
лівого варіанта
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Душова перегородка TORINO
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СПЕЦИФIКАЦIЯ

підлоговий профіль

верхній профіль

h 12mm

h 12mm

h 12mm

h 17mm
стіновий профіль

передній профіль

дюбель 8х40

шуруп 4х40

дюбель 6х35

шуруп 3х35

скло

17

17

Душова перегородка TORINO

1

2

2a

3

3a

4

5

6

7

1

1

1

1

2

2

1

4



1.1. Визначте місце розташування стінового профіля №3. Стіновий профіль №3 (довгий з 
отворами у дні) притисніть до стіни. За допомогою рівня забезпечте виключно верти-
кальне положення! Відмітьте його положення на стіні крізь отвори на ньому (мал. 1).

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

Мал. 1
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 2
(вигляд спереду)                                                                     
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1. Встановлення профілей.



Мал. 1
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 2
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 3
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 4
(вигляд спереду)                                                                     

6

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

1.4. Притисніть підлоговий профіль №2 (короткий з отворами у дні) під кутом 90° до 
стінового профіля №3 та до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на 
ньому (мал. 4).



1.5. Виконайте свердління отворів у 
підлозі діаметром 6мм. Вставте у підго-
товлені отвори дюбелі №6 (мал. 5).

1.6. Нанесіть на сторону підлогового 
профіля №2, що прилягає до підлоги, 
прозорий силікон. За допомогою шурупів 
№7  закріпіть профіль до підлоги (мал. 6).

1.7. При монтуванні душової перегородки 
на піддон, профіль необхідно приклеїти 
до піддона прозорим силіконом.
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Мал. 5
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 6
(вигляд спереду)                                                                     
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2. Встановлення скла.

2.2. Встановіть скло у профілі №2 та №3. 
Притисніть до стіни. Зовнішній торець 
скла має виходити за межі підлогового 
профіля на відстань від 4мм до 10мм 
(мал. 8).

Мал. 8
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 5
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 6
(вигляд спереду)                                                                     

2.1. Усередину встановлених профілей 
№2 та №3 нанесіть суцільний шар силіко-
ну. Кількість силікону має бути такою, 
щоб при встановленні скла у профілі, 
силікон заповнив усі можливі пустоти між 
склом і профілями (мал. 7).
Рекомендуємо підібрати колір силікону 
відповідно до кольору профіля.

Увага! Для запобігання можливого 
протікання, місце стику профілів №2 
та №3 має бути повністю заповнено 
силіконом.

Мал. 7
(вигляд спереду)                                                                     

���
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Мал. 8
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 9
                                                                    

Мал. 10
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 7
(вигляд спереду)                                                                     

2.3. Усередину верхнього профіля №2а (корот-
кий з двома отворами) нанесіть суцільний шар 
силікону. Кількість силікону має бути такою, щоб 
при встановленні профіля на скло, силікон 
заповнив усі можливі пустоти між склом та про-
філем (мал. 9).  
 
Рекомендуємо підібрати колір силікону 
відповідно до кольору профіля.

2а

3а

2а

3

2.4. Одягніть (приклейте) верхній профіль №2а на верхній торець скла впритул та в один 
рівень з пристінним профілем №3 (мал. 10).

2.5. Усередину переднього профіля 
№3а (довгий без отворів) нанесіть 
суцільний шар силікону. Кількість 
силікону має бути такою, щоб при вста-
новленні профіля на скло, силікон 
заповнив усі можливі пустоти між 
склом та профілем (мал. 11).

Рекомендуємо підібрати колір силікону 
відповідно до кольору профіля.
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Мал. 9
                                                                    

Мал. 10
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 11
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

2а

2

2.6. Одягніть (приклейте) передній профіль 
№3а на передній торець скла впритул до 
підлоги та встановлених профілів №2 та №2а 
(мал. 12).
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Мал. 12
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 13
                                                                    

Мал. 14
(вигляд спереду)                                                                      
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3.2. Одягніть на стабілізатор №8 кріплення труба-скло №9. Зафіксуйте його за допомогою 
шестигранного ключа (мал. 13).

3.1. Довжина стабілізатора №8 з одягненими на нього кріпленнями стіна-стабілізатор 
№10 має дорівнювати відстані між лівою та правою стінами душової кабіни.
Виміряйте  відстань між лівою та правою стіною над склом душової перегородки. 
Виміряйте довжину стабілізатора №8 з одягненими на нього кріпленнями №10. 
Відріжте залишок від стабілізатора.

3.3.  Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душову перегородку. За допомогою 
рівня забезпечте виключно горизонтальне! положення тримача скла. Відмітьте на 
стінах зліва та справа розташування центра стабілізатора (мал. 14). 

Відставте стабілізатор у сторону.      �������������������������
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Мал. 13
                                                                    

Мал. 15а
(вигляд спереду)                                                                     Мал. 15

(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 16а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 16
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 14
(вигляд спереду)                                                                      

10 10

3.3. Виконайте свердління отворів у стінах діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі №4 
(мал. 15, мал. 15а).

4 4

3.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №10 до стіни шурупами №5 (мал. 16, мал. 16а).

12



Мал. 15а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 17
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 16а
(вигляд спереду)                                                                     
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3.5. Одягніть тримач скла у кріплення стіна-стабілізатор №10 та зафіксуйте його на склі 
за допомогою гвинтів у кріпленні труба-скло №9. Затягніть гвинти у кріпленнях 
стіна-стабілізатор №10 (мал. 17).

30х10mm

 

 

13



Мал. 18
                                                                     

Мал. 19
(вигляд спереду)                                                                     

4.2. Одягніть на стабілізатор №12 кріплення скло-стабілізатор бокове №13. Зафік-
суйте його за допомогою шестигранного ключа (мал. 18).

4.3. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душову перегородку. За допомо-
гою рівня забезпечте виключно горизонтальне! положення тримача скла. Відмітьте 
на стінах зліва та справа розташування центра стабілізатора (мал. 19). 

Відставте стабілізатор у сторону.                               

14

4.1. Довжина стабілізатора №12 з одягненими на нього кріпленнями стіна-стабілізатор 
№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 №12 з одягненими на нього кріпленнями №11. 
Відріжте залишок від стабілізатора.



Мал. 18
                                                                     

Мал. 19
(вигляд спереду)                                                                     

4.4. Виконайте свердління отворів у стінах діаметром 8мм. Вставте в отвори дюбелі №4 
(мал. 20, мал. 20а).

44

4.5. За допомогою шестигранного ключа 
розберіть обидва кріплення стіна-ста-
білізатор №11, відокремивши монтажні 
пластини (мал. 21).

4.6. Закріпіть монтажні пластини двох кріплень стіна-стабілізатор №11 до стіни шуру-
пами №5. Монтажні пластини мають бути розташовані горизонтально
 (мал. 22, мал. 22а).

Мал. 20а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 21
                                                                     

Мал. 20
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 22а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 22
(вигляд спереду)                                                                     
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Мал. 20а
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 23
                                                                   

Мал. 24
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 21
                                                                     

Мал. 22а
(вигляд спереду)                                                                     

4.7.  Закріпіть стабілізатор на душову перегородку (мал. 23, 24).
- одягніть обидва кріплення стіна-стабілізатор №11 на стабілізатор №12;

Увага ! Зажимний гвинт монтажної пластини кожного кріплення №11 має бути 
ззовні. 

- одягніть кріплення скло-стабілізатор бокове №13 на скло, а кріплення стіна-стабілі-
затор №11 на монтажні пластини встановлені на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №13 на склі і на стабілізаторі за допомогою шести-
гранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №11 на стабілізаторі за допомогою шестигранника.        
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Мал. 23
                                                                   

Мал. 24
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 25
(вигляд спереду)                                                                     

5.1. Закріпіть на склі кріплення скло-стабілізатор №14 та розслабте гвинт повороту 
кріплення до кута 45° (мал. 25).
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Мал. 25
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 26
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 27
(вигляд спереду)                                                                     

5.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-стабілізатор 
№15 у стабілізатор №8. Отриману конструкцію вставте у кріплення №14, що знахо-
диться на склі (мал. 26).

5.3. Зафіксуйте стабілізатор №8 у кріпленні 
№14 за допомогою 6-гранного ключа таким 
чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав 
в отвір у стабілізаторі (мал. 27).
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Мал. 26
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 27
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 28
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 29
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 30
(вигляд спереду)                                                                     

5.4. Притисніть зібраний стабілізатор до 
стіни під кутом 45°, відмітьте місце його 
кріплення (мал. 28).

5.5. Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №4 (мал. 29).

5.6. Закріпіть зібраний стабілізатор до 
стіни шурупом №5 (мал. 30). 

4
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Мал. 28
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 29
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 30
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 31
(вигляд спереду)                                                                     

5.7. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть положення три-
мача скла (мал. 31).

5.8. На кріпленні №14 затисніть гвинт повороту до кута 45°.    

стабілізатор

кріплення 
стіна-стабілізатор

8

8

кріплення 
скло-стабілізатор

14

15

20



Мал. 32
                                                                     

Мал. 33
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 34
(вигляд спереду)                                                                     

6.1. Одягніть на стабілізатор №8 кріплення 
скло-стабілізатор №14. Зафіксуйте його за допом-
огою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксую-
чий гвинт попав в отвір у стабілізаторі (мал. 32).

6.2. Одягніть зібрану конструк-
цію тримача скла на душову 
перегородку, за допомогою 
рівня забезпечте виключно 
горизонтальне! положення 
тримача скла. Відмітьте на 
стіні розташування центру 
стабілізатора (мал. 33).

6.3. Виконайте свердління 
отвору у стіні діаметром 8мм. 
Вставте в отвір дюбель №4 
(мал. 34).

8 14

4

21



Мал. 32
                                                                     

Мал. 33
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 35
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 36
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 37
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 34
(вигляд спереду)                                                                     

6.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілі-
затор №10 до стіни шурупом №5 
(мал. 35).

6.5. Одягніть тримач скла у кріплення 
№10 та зафіксуйте його на склі за допо-
могою гвинта у кріпленні скло-стабілі-
затор №14 (мал. 36).

6.6. Вирівняйте по вертикалі положення скла та зафіксуйте його тримачем скла за допо-
могою 6-гранників. За необхідністю регулювання послабте кріплення, проведіть регулю-
вання, затягніть кріплення (мал. 37).
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Мал. 35
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 36
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 37
(вигляд спереду)                                                                     
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Мал. 38
                                                                     

Мал. 39
(вигляд спереду)                                                                     

7.1.  Просуньте шпильку №16 усе-
редину стабілізатора №8 
(мал. 38-1).
Закрутіть втулку №17 на шпильці 
так, щоб різьба вийшла зі втулки 
на 1-2мм (мал. 38-2).
Одягніть на виступаючий зі ста-
білізатора кінець шпильки шайбу 
№18 та прокладку, які постача-
ються у комплекті (мал. 38-3).
Зібраний тримач скла типу «на-
скрізний круглий» має відповідати 
(мал. 38-4).

7.2. Одягніть зібрану конструкцію тримача скла на душову перегородку, за допомогою 
рівня забезпечте виключно горизонтальне! положення тримача скла. Відмітьте на 
стіні розташування центру стабілізатора (мал. 39).
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Мал. 38
                                                                     

Мал. 40
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 39
(вигляд спереду)                                                                     

7.3. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №10 до стіни. Для цього виконайте дії згідно 
п.6.3 та п.6.4 даної інструкції.

7.4. Вставте тримач скла у кріплення №10, просуньте шпильку в отвір у склі, одягніть з 
лицьової сторони прокладку та зафіксуйте тримач скла заглушкою №19, міцно закрутив-
ши її (мал. 40).

8.
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Мал. 40
(вигляд спереду)                                                                     

8.1. Одягніть на стабілізатор №12 
кріплення скло-стабілізатор №20. 
Зафіксуйте його за допомогою 
шестигранного ключа (мал. 41).

12
20

8.2. Виконайте свердління отвору у 
стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №4 (мал. 42).

Мал. 42
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 43
                                                                     

Мал. 41
                                                                     

8.3. За допомогою шестигранного 
ключа розберіть кріплення стіна-ста-
білізатор №11, відокремивши монтаж-
ну пластину (мал. 43).

26
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Мал. 42
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 44
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 45
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 43
                                                                     

Мал. 41
                                                                     

8.4. Закріпіть монтажну пластину кріплення 
стіна-стабілізатор №11 до стіни шурупом №5. 
Монтажна пластина має бути розташована 
горизонтально (мал. 44).

       

8.5. Закріпіть стабілізатор на душовій перего-
родці (мал. 45).
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор №11 на 
стабілізатор №12;
- одягніть кріплення скло-стабілізатор №20 на 
скло, а кріплення стіна-стабілізатор №11 на 
монтажну пластину встановлену на стіні;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №20 на склі і 
на стабілізаторі за допомогою шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №11 на ста-
білізаторі за допомогою шестигранника.     

11

11

20
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Мал.46
(вигляд спереду)                                                                     

 

заглушка

11

12

12

11

11

21

21

9.

9.1. За допомогою шестигранного ключа роз-
беріть два кріплення стіна-стабілізатор №11, 
відокремивши монтажні пластини (мал. 46)
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Мал. 47
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 48
                                                                     

Мал.46
(вигляд спереду)                                                                     

12

11

11

21

9.2. Закріпіть на скло душової перегородки монтажну пластину від кріплення 
стіна-стабілізатор №11 прикрутивши її до заглушки №21. Гвинт постачається в ком-
плекті разом із заглушкою. Монтажна пластина має бути розташована горизонталь-
но з внутрішньої сторони душової перегородки (мал. 47). 

9.3. Одягніть на стабілізатор №12 кріплення №11, монтажна пластина якого 
закріплена на душовій перегородці (мал. 48).

УВАГА! Затискний гвинт монтажної пластини має бути ззовні крі-
плення №11.
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Мал. 47
(вигляд спереду)                                                                     Мал. 49

(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 50
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 48
                                                                     

9.4. Розмістіть стабілізатор на душову перегородку. Кріплення №11 одягніть на мон-
тажну пластину на склі (не закріплюючи її). За допомогою рівня забезпечте виключно 
горизонтальне! положення стабілізатора. Відмітьте на стіні розташування центра 
стабілізатора (мал. 49).

9.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір дюбель №4 
(мал. 50).

4
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Мал. 49
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 51
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 52
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 50
(вигляд спереду)                                                                     

9.6. Закріпіть монтажну пластину другого кріплення стіна-стабілізатор №11 до стіни 
шурупом №5. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально (мал. 51).

9.7. Закріпіть стабілізатор на 
душовій перегородці (мал. 52).
- одягніть кріплення стіна-ста-
білізатор №11, монтажна пла-
стина якого закріплена на стіні, 
на стабілізатор №12;
- розмістіть стабілізатор між 
монтажними пластинами 
(перша монтажна пластина 
встановлена на склі, друга на 
стіні);
- одягніть обидва кріплення 
стіна-стабілізатор №11 на мон-
тажні пластини;
- зафіксуйте кріплення №11 на 
монтажних пластинах гвинта-
ми за допомогою 6-гранника;
- зафіксуйте стабілізатор №12 
на кріпленнях №11 гвинтами за 
допомогою 6-гранника.       11

11

11
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Мал. 51
(вигляд спереду)                                                                     

Мал. 52
(вигляд спереду)                                                                     

32




