


Інструкція по монтажу

В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта

VILLAR
душова кабіна
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Душова кабіна VILLAR
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 СПЕЦИФІКАЦІЯ
Душова кабіна VILLAR

стіновий профіль

підлоговий профіль
(бокова стінка)

верхній профіль
(бокова стінка)

верхній профіль
(рухома частина дверей)

петля

ущільнювач

поріжок

шаблон 15х15

магнітний ущільнювач

ручка

ущільнювач з відливом

дюбель 8х40

шуруп 4х40

дюбель 6х35

шуруп 3х35

підкладка 10мм

підкладка 3мм

підкладка 1мм

скло

2

4

2

2

1
1

13

5

4 

6

7

8

9

10

11*

12*

13*

14*

15

16

17

18

19

20

21

1

1

1

2

3

2

1

1

1

7

15

15

2 2
1

1

h 17mm

h 12mm

h 12mm

h 12mm

1

1

7

2

кріплення 
стіна-стабілізатор

кріплення 
скло-стабілізатор

стабілізатор
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1. Встановлення бокової стінки.

1.1. Визначте відстань розміщення зовнішньої сторони стінового профіля №3 
від стіни. Ця відстань дорівнює розміру ширини дверей вашої душової кабіни, 
що вказана у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою 
Душова кабіна Liberta «VILLAR» прозора, двері 800 R, стінка 1000, ручка Рей-
лінг, тримач накидний круглий, h 2000 – це означає, що відстань від стіни до 
зовнішньої сторони стінового профіля №3 дорівнює 800мм.

Стіновий профіль №3 (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)

мал. 1 
(вигляд спереду)

3
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1.2. Виконайте свердління отво-
рів у стіні діаметром 6мм. Встав-
те в підготовлені отвори дюбелі 
№18 (мал. 2).

мал. 2
(вигляд спереду)

отвори
у стіні

18

1.3. Нанесіть на нижню сторону 
профіля №3, що прилягає до 
стіни, прозорий силікон. За 
допомогою шурупів №19 закрі-
піть профіль до стіни (мал. 3).

мал. 3 
(вигляд спереду)
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1.4. Визначте підлоговий профіль №4 (короткий з отворами у дні). Довжина 
підлогового профіля має дорівнювати розміру стінки мінус 17мм.

 Приклад: Душова кабіна Liberta «VILLAR» прозора, двері 800 R, стінка 1000, 
ручка Рейлінг, тримач накидний круглий, h 2000 – довжина профіля має 
дорівнювати 1000-17=983мм.

Підлоговий профіль №4 притисніть до стінового профіля №3 під прямим 
кутом до стіни. Відмітьте його положення на підлозі крізь отвори на ньому 
(мал. 4).

мал. 4
(вигляд спереду)4

3

3

1.5. Виконайте свердління отворів у підлозі діаметром 6мм. Вставте в підго-
товлені отвори дюбелі №18 (мал. 5).

мал. 5
(вигляд спереду)отвори

у підлозі

18
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1.6. Нанесіть на нижню сторону профіля №4, що прилягає до підлоги, прозо-
рий силікон. За допомогою шурупів №19 закріпіть профіль до підлоги 
(мал. 6).

мал. 6
(вигляд спереду)

мал. 7
(вигляд спереду)

1.7. Усередину встановлених профілей №3 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 і профілями (мал. 7).
Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профілей.

3

4
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мал. 8

мал. 9

(вигляд спереду)

1.8. Визначте скло бокової стінки №1 згідно технічного малюнка на сторінці №3. 
Вставте скло у профілі №3 та №4. Притисніть до стіни. Зовнішній торець скла 
має бути в один рівень з профілем на підлозі (мал. 8).

4

5

3

1.9. Визначте верхній профіль №5 (короткий з двома отворами). Довжина верх-
нього профіля №5 дорівнює довжині встановленого підлогового профіля №4.  
Усередину верхнього профіля №5 нанесіть суцільний шар силікону. Кількість 
силікону має бути такою, щоб при встановленні скла у профіль, силікон запов-
нив усі можливі пустоти між склом і профілем (мал. 9).

Рекомендуємо підібрати колір силікону відповідно до кольору профіля.
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мал. 10
(вигляд спереду)

1.10. Одягніть (приклейте) верхній профіль №5 на верхній торець скла №1 
впритул та в один рівень з стіновим профілем №3 (мал. 10).

3

5

1.11. На торець бокової стінки, впритул до підлогового профіля №4 та верх-
нього профіля №5, одягніть магнітний ущільнювач №9 заздалегідь підрізавши 
його канцелярським ножем зі сторони без вирізу. 
Сторона ущільнювача з вирізом має бути розташована зверху в один рівень з 
верхнім профілем №5 (мал. 11).

9

5

мал. 11
 (вигляд спереду)
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мал. 12

14
13

2. Встановлення тримача скла НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ.

2.1. Одягніть на стабілізатор №13 кріплення скло-стабілізатор №14. Зафіксуй-
те його за допомогою 6-гранного ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт 
попав в отвір на стабілізаторі (мал. 12).

Увага! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення скло-стабі-
лізатор №14 можливе регулювання положення тримача скла +/- 5мм.

2.2. Одягніть зібрану конструкцію на душову кабіну. За допомогою рівня 
забезпечте виключно горизонтальне! положення стабілізатора. Відмітьте 
на стіні розташування центра стабілізатора (мал. 13).
 
Відставте стабілізатор у сторону.

мал. 13
 (вигляд спереду)
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2.3. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №16 (мал. 14).

мал. 14
 (вигляд спереду)

отвір у стіні

16

2.4. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №12 до стіни шурупом №17 
(мал. 15).

мал. 15

 
(вигляд спереду)

12
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мал. 16
 (вигляд спереду)

мал. 17
 (вигляд спереду)

2.5. Одягніть тримач скла у кріплення №12 та зафіксуйте його на склі за допо-
могою гвинтів у кріпленні скло-стабілізатор №14 (мал. 16).

Увага! Завдяки наявності вільного місця усередині кріплення стіна-ста-
білізатор №12 можливе регулювання положення тримача скла +/- 10мм.

14

2.6. Вирівняйте по вертикалі положення бокової стінки душової кабіни та 
зафіксуйте його тримачем скла за допомогою 6-гранників. За необхідністю 
регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, затягніть кріплен-
ня (мал. 17).
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3. Встановлення дверей.

3.1. За допомогою 6-гранного ключа розберіть петлі №7 (мал. 18).

3.2. Встановіть та закріпіть петлі №7 на скляні двері (мал. 19).

Увага! Частина петлі з отворами для кріплення до стіни має бути усе-
редині душової кабіни.

мал. 19

мал. 18
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мал. 20
(вигляд спереду)

мал. 21
(вигляд зсередени кабіни)

3.3. Розмістіть двері в отвір на 
потрібне місце на пластикові під-
кладки №20. За допомогою 
пластикових підкладок забезпеч-
те необхідну відстань від ниж-
нього краю дверей до підлоги   
24мм. Зніміть зі скла бокової 
стінки встановлений магнітний 
ущільнювач №9. Одягніть на 
бокову стінку  та скло дверей два 
шаблони 15х15 №21, з відступом 
зверху та знизу кабіни приблизно 
по 200-250мм (мал. 20).

Увага! Торець скла бокової 
стінки та торець скла дверей 
мають щільно притискатися 
до шаблонів 15х15 як зверху 
так і знизу.

3.4.  За допомогою рівня забез-
печте виключно вертикальне! 
положення дверей  (мал. 21).

20

2020

21
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мал. 23
(вигляд спереду)

мал. 22 
(вигляд зсередени кабіни)

3.5. Відзначте на стіні крізь монтажні 
пластини петель №7 місця свердлін-
ня отворів (мал. 22).

Відставте скло у сторону.

3.6. Виконайте свердління у стіні 
отворів діаметром 8мм. Вставте в 
підготовлені отвори дюбелі №16 
(мал. 23).

16

207
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мал. 24

мал. 25

(вигляд зсередени кабіни)

3.7. На торець бокової стінки, впритул 
до підлогового профіля №4 та верх-
нього профіля №5 одягніть магнітний 
ущільнювач №9 (мал. 11). Поверніть 
двері в отвір на пластикові підкладки 
№20. За допомогою шурупів №17 
закріпіть петлі до стіни (мал. 24).

3.8. Встановіть на двері ручку №11. 
Приберіть пластикові підкладки №20.

3.9. Усередину верхнього профіля 
№6 нанесіть суцільний шар силікону. 
Кількість силікону має бути такою, 
щоб при встановленні скла у профіль, 
силікон заповнив усі можливі пустоти 
між склом і профілем (мал. 25).

Рекомендуємо підібрати колір силіко-
ну відповідно до кольору профіля. 6

20
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3.10. Одягніть (приклейте) верхній профіль №6 на верхній торець скла 
дверей    (мал. 26).

мал. 26
 

4. Встановлення ущільнювачів.

4.1. Ущільнювач з відливом №10 підріжте канцелярським ножем у розмір 
отвору між стіною та боковою стінкою (мал. 27).

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторона ущіль-
нювача з відливом №10 відрізана під кутом 45° повинна щільно приляга-
ти до встановленого на боковій стінці магнітного ущільнювача №9. Інша 
сторона – щільно прилягати до стіни.

18



мал. 27
 

4.2. Для запобігання можливого скрипу, відріжте канцелярським ножем 1-2мм 
жорсткої частини ущільнювача з відливом №10 який прилягає до стіни, зали-
шивши тільки м`яку його частину (мал. 27).

4.3. Одягніть ущільнювач з відливом №10 на нижній торець скла дверей. При-
тисніть його сторону відрізану під кутом 45° до магнітного ущільнювача №9, 
забезпечивши щільне їх прилягання (мал. 27).

4.4. На торець дверей у відкритому положенні з боку ручки одягніть другу 
частину магнітного ущільнювача №9 впритул до встановленого ущільнювача 
з відливом №10 та до верхнього профіля №6, заздалегідь підрізавши його 
канцелярським ножем зі сторони без вирізу. 
Сторона ущільнювача з вирізом має бути розташована зверху в один рівень з 
верхнім профілем №6 (мал. 28).

10

9

19



мал. 28

 
(вигляд спереду)

мал. 29
 

10

10

8

8

6

6

9

4.5. Одягніть ущільнювач №8 (3 шт.) на торець дверей з боку петель, заздале-
гідь підрізавши його канцелярським ножем для щільного прилягання:
- між верхньою петлею та верхнім профілем №6;
- між петлями;
- між нижньою петлею та ущільнювачем №10 (мал. 29).

20



5. Встановлення поріжка.

5.1. Розташуйте обидва поріжка №15 згідно мал. 30. Переконайтеся у співпа-
дінні розмірів. Довгу частину поріжка підріжте ножівкою під прямим кутом в 
розмір отвору між короткою частиною поріжка та стіною. Забезпечте щільне їх 
прилягання до підлогового профіля №4, до стіни та щільне прилягання між 
собою під кутом 45°.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері.

мал. 30
(вигляд зверху)                                                                     

4

15

15

5.2. Коротку частину поріжка №15 приклейте до підлоги за допомогою прозо-
рого силікона, притиснувши його до профіля №4. Заповніть силіконом щілину 
2-3мм між магнітним ущільнювачем №9 та цим поріжком.

Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 31).

21



мал. 30
(вигляд зверху)                                                                     

мал. 31
      (вигляд збоку)

4

9

5.3. Підготовлену у п.5.1 частину поріжка №15 приклейте до підлоги за допо-
могою прозорого силікона, притиснувши його до стіни та приклеєного поріжка 
у п.5.2.
Для більшої зручності рекомендуємо повністю відкрити двері (мал. 32).

мал. 32
(вигляд спереду)

Увага! Для забезпечення герметичності душової кабіни, сторони поріжка 
повинні щільно прилягати один до одного та до стіни.

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

5.5. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після встанов-
лення поріжка. 

22



мал. 33

мал. 34

6. Встановлення тримача скла 
     НАКИДНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

2422

23

23

22

1

кріплення 
скло-стабілізатор

стабілізатор

кріплення 
стіна-стабілізатор

24 1

1

6.1. За допомогою 6-гранного ключа 
розберіть кріплення стіна-стабіліза-
тор №22, відокремивши монтажну 
пластину (мал. 33).

6.2. Одягніть на стабілізатор №23 
кріплення скло-стабілізатор №24. 
Зафіксуйте його за допомогою 
6-гранного ключа (мал. 34).

24
23

23



мал. 35
(вигляд спереду)

мал. 36
(вигляд спереду)

6.3. Одягніть зібрану конструкцію на душову 
кабіну. За допомогою рівня забезпечте виключ-
но горизонтальне! положення стабілізатора. 
Відмітьте на стіні розташування центра стабілі-
затора (мал. 35). 

Відставте стабілізатор у сторону.

6.4. Виконайте свердління отвору у стіні діаме-
тром 8мм. Вставте в отвір дюбель №16 (мал. 36).

16

отвір у стіні

24



мал. 37
(вигляд спереду)

мал. 38
(вигляд спереду)

6.5. Закріпіть монтажну пластину кріплення стіна-стабілізатор №22 до стіни 
шурупом №17. Монтажна пластина має бути розташована горизонтально 
(мал. 37).

6.6. Закріпіть стабілізатор на душовій кабіні (мал. 38).
-  одягніть кріплення стіна-стабілізатор №22 на стабілізатор №23;

       

22

24

22

-   одягніть кріплення скло-стабілізатор №24 на фронтальну стінку, а кріплення 
стіна-стабілізатор №22 на монтажну пластину встановлену на стіні;
-  зафіксуйте гвинтами кріплення №24 на склі і на стабілізаторі за допомогою 
шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №22 на стабілізаторі за допомогою шести-
гранника.                                                                                                                                     
За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, 
затягніть кріплення.
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7.  Встановлення тримача скла 
     НАСКРІЗНИЙ ПРЯМОКУТНИЙ.

23

22

22
25

 

30х10 mm

22

заглушка

кріплення 
стіна-стабілізатор

25

23

2

1

1

стабілізатор

7.1. За допомогою шестигранного ключа 
розберіть два кріплення стіна-стабілізатор 
№22, відокремивши монтажні пластини 
(мал. 39).

мал. 39

-   одягніть кріплення скло-стабілізатор №24 на фронтальну стінку, а кріплення 
стіна-стабілізатор №22 на монтажну пластину встановлену на стіні;
-  зафіксуйте гвинтами кріплення №24 на склі і на стабілізаторі за допомогою 
шестигранника;
- зафіксуйте гвинтами кріплення №22 на стабілізаторі за допомогою шести-
гранника.                                                                                                                                     
За необхідністю регулювання, послабте кріплення, проведіть регулювання, 
затягніть кріплення.
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мал. 40
(вигляд спереду)

7.2. Закріпіть на скло душової перегородки монтажну пластину від кріплення 
стіна-стабілізатор №22 прикрутивши її до заглушки №25. Гвинт постачається 
в комплекті разом із заглушкою. Монтажна пластина має бути розташована 
горизонтально з внутрішньої сторони душової кабіни (мал. 40). 

7.3. Одягніть на стабілізатор №23 кріплення №22, монтажна пластина якого 
закріплена на душовій кабіні (мал. 41).

Увага! Затискний гвинт монтажної пластини має бути ззовні кріплення 
№22.

мал. 41

22

23

25

22
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22

22

7.4. Розмістіть стабілізатор на душову 
кабіну. Кріплення №22 одягніть на мон-
тажну пластину на фронтальній стінці 
(не закріплюючи її). За допомогою рівня 
забезпечте виключно горизонталь-
не! положення стабілізатора. Відмітьте 
на стіні розташування центра стабіліза-
тора (мал. 42).

мал. 42
(вигляд спереду)

мал. 43
(вигляд спереду)

7.5. Закріпіть монтажну пластину друго-
го кріплення стіна-стабілізатор №22 до 
стіни. Для цього виконайте дії згідно 
п.6.4 та п.6.5 даної інструкції.

7.6. Закріпіть стабілізатор на душовій 
перегородці (мал. 43).
- одягніть кріплення стіна-стабілізатор 
№22, монтажна пластина якого закрі-
плена на стіні, на стабілізатор №23;
- розмістіть стабілізатор між монтажни-
ми пластинами (перша монтажна плас-
тина встановлена на фронтальній 
стінці, друга на стіні);
- одягніть обидва кріплення стіна-стабі-
лізатор №22 на монтажні пластини;
- зафіксуйте кріплення №22 на монтаж-
них пластинах гвинтами за допомогою 
6-гранника;
- зафіксуйте стабілізатор №23 на крі-
пленнях №22 гвинтами за допомогою 
6-гранника. 
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8. Встановлення тримача скла НАСКРІЗНИЙ КРУГЛИЙ.
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шпилька

кріплення
стіна-стабілізатор

стабілізатор

втулка

шайба

заглушка

1

1

1

1

1

1
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мал. 44  

мал. 45  
(вигляд спереду)

28

27

26 13

8.1. Просуньте шпильку №26 усереди-
ну стабілізатора №13 (мал. 44-1).
Закрутіть втулку №27 на шпильці так, 
щоб різьба вийшла зі втулки на 1-2мм 
(мал. 44-2).
Одягніть на виступаючий зі стабіліза-
тора кінець шпильки шайбу №28 та 
прокладку, які постачаються у комп-
лекті (мал. 44-3).
Зібраний тримач скла має відповідати 
мал. 44-4.

8.2. Одягніть зібрану конструкцію три-
мача скла на душову перегородку, за 
допомогою рівня забезпечте виключ-
но горизонтальне! положення трима-
ча скла. Відмітьте на стіні розташуван-
ня центру стабілізатора (мал. 45).
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мал. 46
(вигляд спереду)

8.3. Закріпіть кріплення стіна-стабілізатор №12 до стіни. Для цього виконайте 
дії згідно п.2.3 та п.2.4 даної інструкції.

8.4. Вставте тримач скла у кріплення №12, просуньте шпильку в отвір у склі, 
одягніть з лицьової сторони прокладку та зафіксуйте тримач скла заглушкою 
№29, міцно закрутивши її  (мал. 46).

29

28
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мал. 47
(вигляд спереду)

9. Встановлення тримача скла 
    НАКИДНИЙ КРУГЛИЙ 45°.

13

14

30

1

1

1

стабілізатор

кріплення
стіна-стабілізатор

кріплення
скло-стабілізатор

14

9.1. Закріпіть на склі бокової стінки 
кріплення скло-стабілізатор №14 та 
розслабте гвинт повороту кріплен-
ня до кута 45° (мал. 47).
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мал. 48
(вигляд спереду)

мал. 49
(вигляд спереду)

9.2. Вставте та закріпіть за допомогою 6-гранного ключа кріплення стіна-ста-
білізатор №30 у стабілізатор №13. Отриману конструкцію вставте у кріплення 
№14, що знаходиться на склі (мал. 48).

13

14

30

9.3. Зафіксуйте стабілізатор №13 у кріпленні №14 за допомогою 6-гранного 
ключа таким чином, щоб фіксуючий гвинт кріплення попав в отвір у стабіліза-
торі (мал. 49).
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мал. 50
(вигляд спереду)

мал. 51
(вигляд спереду)

9.4. Притисніть зібраний стабілізатор до стіни під кутом 45°, відмітьте місце 
його кріплення (мал. 50).

9.5. Виконайте свердління отвору у стіні діаметром 8мм. Вставте в отвір 
дюбель №16 (мал. 51).

16

отвір у стіні
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мал. 52
(вигляд спереду)

мал. 53
(вигляд спереду)

9.6. Закріпіть зібраний стабілізатор до стіни шурупом №17 (мал. 52). 

9.7. За допомогою 6-гранного ключа остаточно відрегулюйте та затисніть 
положення тримача скла (мал. 53).
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30
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