


Ustawcie Państwo listwę przy 
pomocy poziomicy i zaznaczcie 
otwory na ścianie. 

Przy pomocy wiertarki proszę 
wywiercić otwory wiertłem 6 mm 
w zaznaczonych miejscach i proszę 
wsunąć kołki w otwory. 

Proszę przyłożyć szynę do ściany 
i wkręcić kołkami. 

Krok 1: Umocowanie szyny ściany 
Proszę wsunąć uszczelkę drzwi 
na dolną krawędź drzwi. 

Proszę przycisnąć uszczelkę 
do krawędzi szyby. 

Proszę nacisnąć uszczelkę 
magnetyczną do przedniej 
krawędzi drzwi. 

Krok 3: W taki sposób należy przygotować drzwi do montażu

Proszę założyć podkładkę ze stali 
szlachetnej na śrubę. Następnie 
proszę założyć na to podkładkę 
z tworzywa sztucznego. Proszę 
zamontować szklaną szybę jak 
na rysunku.  

Proszę poluzować śruby na zawiasach 
i złożyć je z powrotem w sposób 
przedstawiony na rysunku. Proszę 
zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy 
szybą a zawiasem znajduje się 
załączona gumowa podkładka. 

Krok 2: Umocowanie elementów bocznych i zamocowanie zawiasów 
Proszę poluzować śruby w zawiasach 
i złożyć je z powrotem w sposób 
przedstawiony na rysunku. Proszę 
zwrócić uwagę na fakt, że pomiędzy 
szybą a zawiasem znajduje się 
załączona gumowa podkładka. 
Proszę rozkręcić uchwyt i zamontować 
go z powrotem do szyby w sposób 
przedstawiony na rysunku. 

Krok 4: Montaż drzwi i mocowanie uchwytu 



Proszę wyrównać uchwyt ścienny 
i zaznaczyć tuleję dystansową 
z zewnątrz. Proszę wyrównać 
uchwyt ścienny w wyznaczonym 
miejscu. Proszę zaznaczyć od 
wewnątrz otwór do wiercenia. 

Proszę wywiercić otwory wiertłem 
6 mm zaznaczone otwory i 
wcisnąć następnie kołki w otwory. 
Proszę założyć tuleję dystansową 
na wywiercony otwór i proszę 
wkręcić śrubę w kołek. 

Proszę wsunąć uchwyt ścienny 
do przytwierdzonego uchwytu 
ściennego i proszę dokręcić śruby. 

Proszę zawiesić uchwyt  jak 
przedstawiono na rysunku 
i dokręcić śruby. 

Krok 5: Przymocowanie elementów bocznych do ściany

Proszę ustawić jeszcze raz element 
boczny i na łożyć na ten element 
mocowanie do pod logi. Proszę 
zaznaczyć otwór do wywiercenia. 
Proszę usunąć umocowanie 
podłoża i wywiercić za pomocą 
wiertła 3 mm otwiertła 3 mm otwór w brodziku 
względnie podłożu.

Proszę wywiercić otwory wiertłem 
6 mm zaznaczone otwory 
i wcisnąć następnie kołki w 
otwory. Proszę założyć tuleję 
dystansową na wywiercony otwór 
i proszę wkręcić śrubę w kołek. 

Krok 6: Przymocowanie elementów bocznych do 

Następnie proszę jeszcze dokręcić 
śruby ...

… i założyć osłonę 

Krok 7: Osłona wewnątrz 

Jako ostatni krok muszą Państwo 
uszczelnić prysznic w obrębie 
elementów bocznych przy pomocy 
silikonu. 

Proszę zwrócić uwagę na czas 
schnięcia silikonu. Zalecamy 
korzystanie z prysznica dopiero 
około 24 godziny po przeprowadzeniu 
kompletnego montażu. 

Krok 8: Uszczelnienie kabiny prysznicowej silikonem 


