
Instrukcja Montażu Kabiny 
Liniger G-100

 

  

nr Opis Ilość nr Opis Ilość nr Opis Ilość 

① Szyna prowadząca 4 ⑦ 

Uszczelka do drzwi 
przesuwnych 2 ⑬ Prowadnica do drzwi ze 

sprężyną 4 

② Ścienna szyna profilowa 2 ⑧ Podkładka + pokrywka 6 ⑭ Prowadnica do drzwi stałych 4 

③ Element boczny 2 ⑨ Kołek 6 ⑮ przykrywka 2 

④ Element drzwi przesuwnych 2 ⑩ Śruba do profilu ściennego 12 ⑯ Mocowanie szyby 4 

⑤ Podwójna listwa 
magnetyczna 1 ⑪ Śruba do części bocznych 6 ⑰ 

Uszczelka do elementu 
bocznego 4 

⑥ Uszczelka do drzwi 
przesuwnych 2 ⑫ uchwyt drzwi 2 ⑱ Złącze wtykowe do szyny 2 

  

 

Wymagane narzędzia: 
(nie znajdują się w opakowaniu!) 

     

Poziomica Ołówek śrubokręt Młotek gumowy Wiertarka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Następnie umieść szynę prowadzącą na 

górnej i dolnej krawędzi elementów 

bocznych i przykręć ją zgodnie z 

rysunkiem do profilu szyby. 

Wciśnij szynę na szybę i przytrzymaj 

zamocowanie szyby. Teraz zaznacz 

otwór ołówkiem i wywierć go przy 

pomocy 3 mm wiertła do metalu. 

W następnym kroku zamocuj szybę za 

pomocą szyny prowadzącej. W tym celu 

należy wziąć po jednej śrubie i jednym 

mocowaniu szyby i przykręcić je do szyny 

w wywierconym otworze. 

Powtórz tę czynność w pozostałych trzech 

zaznaczonych punktach. 

Krok 3: Zamocuj element narożny i nałóż ceownik 

Wsuń elementy narożne na szynę... 

...i wkręć dwie śruby w przewidziane do 

tego otwory. 

Wsuń ceownik na szynę szyby. 

Ważne: 

Opakowanie zawiera dwie różne rolki 

prowadzące do drzwi. Jedna stała i jedna 

sprężynowa. 

Stała musi być zamontowana u góry a 

sprężynowa u dołu. 

Zdejmij osłonę i odkręć śrubę. Zgodnie z 

rysunkiem mieść uchwyt rolek prowadzących na 

szybie i ponownie go skręć. Teraz ponownie 

wciśnij osłonę. 

Zdejmij osłonę sprężynowej rolki prowadzącej i 

odkręć śrubę. Umieść uchwyt rolek 

prowadzących na szybie w sposób pokazany na 

ilustracji i ponownie je skręć. Teraz ponownie 

wciśnij osłonę. 

Wskazówka: O prawidłowym ustawieniu rolek 

można przeczytać w kroku 7. 

Krok 1: Przygotowanie części 
składowych 

Nasuń krótkie uszczelki na górną i dolną 

krawędź elementów bocznych. 

Krok 2: Zamocuj szybę do szyny jezdnej! Krok 4: Przygotuj drzwi do zawieszenia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Krok 5: Zamocuj przygotowane części boczne do ściany. Krok 6: Zawieś drzwi i włóż uszczelki! 

Umieść przygotowane części boczne na 

brodziku prysznicowym i ustaw je za 

pomocą poziomicy! Upewnij się, że na 

przedniej krawędzi szyby jest żądany 

odstęp. Narysuj na ścianie oznaczenie 

dla profilu ściennego. 

Zdejmij ceownik z elementu bocznego i 

narysuj otwory do wiercenia na ścianie 

Wywierć otwory w oznaczonych miejscach 

i wciśnij po jednym z dostarczonych 

kołków do każdego otworu. 

Umieść ceownik na wywierconych 

otworach i wkręć po jednej śrubie przez 

nawiercone wcześniej otwory w kołki 

rozporowe. 

Następnie wsuń elementy boczne do 

zamocowanych profili ściennych i ustaw 

je przy brodziku prysznicowym. 

Ponownie ustaw prysznic za pomocą 

poziomicy, a następnie w określonych 

miejscach wywierć otwór w profilu 

aluminiowym elementu bocznego 

wiertłem o grubości 3 mm. Nałóż 

podkładkę na śrubę i wkręć śrubę w 

otwór! Na koniec dociśnij osłonę do 

śruby! 

Najpierw zawieś drzwi na dole i pociągnij 

je do góry i... 

 ..... zawieś drzwi na górze 

w szynie. 

Uwaga: Proces zawieszania drzwi jest trudny. 

Jest to konieczne, aby zapobiec wypadaniu 

drzwi podczas użytkowania. 

Alternatywnie można cofnąć krok 3 i wsunąć 

drzwi z boku. 

Nasuń po jednej uszczelce na każdy 

element boczny i po jednej na drzwi 

przesuwne. 

Nasuń uszczelki magnetyczne na 

przednią krawędź drzwi. 

Wsuń śrubę uchwytu drzwi przez 

przewidziany otwór w drzwiach i przykręć 

przeciwkształtkę. 



Krok 7: Wyreguluj drzwi i załóż osłony.  
Zatrzaśnij osłonę na szynę. 

Aby wyregulować drzwi, należy 

przykręcić śrubę w sposób pokazany na 

rysunku. W ten sposób regulowana jest 

wysokość rolki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Na koniec należy uszczelnić prysznic 

silikonem na przejściu od ściany do szyny 

profilowej ściennej i na połączeniu 

między szyną jezdną a brodzikiem 

prysznicowym. 

Należy przestrzegać czasu schnięcia 

silikonu. Zalecamy korzystanie z 

prysznica dopiero po upływie ok. 24 

godzin od całkowitego zakończenia 

montażu. 

Krok 8: Uszczelnij prysznic silikonem. 


