


Proszę zwrócić uwagę aby 
brodzik wystawał około 
10-15mm poza szklaną szybę. 

Jako pierwsze proszę zamocować 
mocowania szyny na szybie. 
PProszę wetknąć oba uchwyty  
ścienne na prowadnicę. Proszę 
przymocować prowadnicę do 
szyby i ustawić ją przy pomocy 
poziomicy. Proszę zaznaczyć 
położenie w obu miejscach,          
w których uchwyty mają być        
prprzymocowane do ściany. 

Po dokonaniu oznaczeń muszą 
Państwo usunąć listwę. 

Proszę ustawić uchwyt ścienny 
zgodnie z Państwa oznaczeniami 
i proszę zaznaczyć otwory do 
wiercenia. 

Proszę wywiercić wiertłem 
6mm otwory i następnie 
wsunąć w nie kołki. 

Proszę ustawić uchwyt ścienny 
nad wywierconymi otworami 
i proszę wkręcić w kołki 
2 z dostarczonych śrub .  

Po tym jak umocowano ścienną 
listwę profilową do ściany należy 
wsunąć szklaną szybę z już 
zamontowanymi aluminiowymi 
profilami w ścienną listwę pro-
filową. 

Proszę ustawić szybę przy 
pomocy poziomicy. 

Proszę ustawić ścienną listwę  
przy pomocy poziomicy i proszę 
zaznaczyć otwory na ścianie. 

Proszę wywiercić wiertarką 
z wiertłem 6 mm otwory 
w zaznaczonych miejscach i 
wcisnąć w uzyskane otwory kołki.

Proszę przystawić szynę do 
ściany i wkręcić śruby w kołki. 
Proszę jeszcze raz ustawić szynę 
przy pomocy poziomicy i 
dokręcić śruby. 

Krok 1: Umocowanie ściennej listwy

Krok 2:Wsunięcie szyby szklanej 

Krok 3: Dopasowanie prowadnicy 

Krok 4: Umocowanie prowadnicy 



Proszę wsunąć listwę z lewej i prawej 
strony w uchwyty. Regulacja szyny 
następuje po wywierceniu otworów 
w w szybie i w listwie. Proszę połączyć 
szybę z listwą prowadzącą. W tym celu 
proszę rozłożyć załączone śruby na ich 
części składowe. Następnie proszę 
złożyć śrubę z powrotem: proszę 
nałożyć podkładkę na śrubę i poprow-
adzić ją przez listwę. Proszę wziąć 
w tej kolejności podkładkę gumową, 
przekładkę i kolejną podkładkę 
gumową i umieścić je pomiędzy szybą 
a szyną. Proszę przełożyć śrubę kom-
pletnie i proszę nakręcić na nią od ze-
wnętrznej krawędzi szyby element 
przeciwstawny śruby i skręcić je za 
pomocą imbusa. Teraz można dokręcić 
śruby uchwytu imbusem. 

Proszę wcisnąć uszczelkę h na 
szybę  drzwi. 

Wsunąć uszczelkę kompletnie na 
szybę drzwi.

Proszę zwrócić przy tym uwagę, 
aby ta była wsunięta  w dolną 
krawędź około 12mm. Niniejszy 
odstęp będzie potrzebny dla 
prowadnicy drzwi szklanych.

Proszę wykręcić śrubę z rolki. 
Zostawić podkładkę na śrubie 
i włożyć ją przez  otwór w szybie. 
Proszę nałożyć ponownie pod-
kładkę na śrubę i przykręcić do 
niej rolkę  samobieżną. 

Proszę zawiesić drzwi z rolkami 
na listwie. Proszę zwrócić uwagę 
przy podłożu na prowadzenie 
szyby i włożyć szybę w szynę. 

Proszę poluzować na jednej 
z obu z obu wewnętrznych części 
uchwytu na górze i dole śrubę 
imbusową do takiego momen-
tu, aby można było wyciągnąć 
uchwyty. Proszę złożyć uchwyt 
razem z podkładką w przewid-
ziane do tego celu otwory. 
Proszę nałożyć drugi uchwyt na 
pierwszy i dokręcić z powrotem 
śrubę imbusową.  

Proszę jeszcze raz ustawić szklaną 
szybę przy pomocy poziomicy 
i proszę nasunąć prowadnicę 
szyby, jak pokazano na rysunku 
w szybę i zaznaczyć otwory 
do wywiercenia. 
Proszę wywiercić w zaznaczonych 
miejscach otwory za pomocą 
wiertła 6mm i proszę wsunąć 
kołki w otwory. 

Wsunąć prowadnicę szyby 
ponownie na szybę i wkręcić 
śrubę w kołek. Nasunąć na to 
nakładkę. 

Wskazówka: proszę wywiercić 
wstępnie otwory wiertłem 2mm. 
W ten sposób się nie przesuną. 

Krok 5: Montaż prowadnicy 

Krok 6: Umocowanie elementu bocznego do podłoża 

Krok 7: Przygotowanie drzwi do zawieszenia 

Krok 8: Zawieszenie drzwi przesuwnych, montaż akcesoriów 



Wsunąć szybę w prowadnicę szyby 
i ją  ustawić poziomicą. Zaznaczyć 
otwór do wywiercenia na podłodze 
ołówkiem. 

Wywiercić wiertłem 6mm zaznaczony 
otwór i wcisnąć kołek. 

Nałożyć prowadnicę szyby na wy-
wiercony otwór. Przesunąć listwę 
ociekową między prowadnice szyby 
i wkręcić śruby w kołki. Nasunąć na 
to nakładkę. 

Wskazówka: proszę wywiercić 
wstępnie otwory wiertłem 2mm. 
W ten sposób się nie przesuną. 

Odkręcić na wewnętrznej stronie 
drzwi śrubę imbusową od rolki 
prowadnicy. Ustawić drzwi 
w wysokości i przykręcić śrubę 
ponownie.  

Chcecie o tym obejrzeć video? 
Proszę zajrzeć na nasz kanał 
na Youtube.
You-tube-kanł: MaiMai24channel 

Jako ostatni krok muszą Państwo 
uszczelnić prysznic  przy pomocy 
silikonu przy szynie profilowejna  
ścianie i przy brodziku.

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

Proszę rozkręcić teraz stoper drzwi 
i proszę umieścić go w przeznac-
zonych do tego celu otworach 
jak następuje: przeprowadź śrubę 
przez płaski metalowy pierścień 
z boku z wycięciem. Następnie 
proszę nałożyć gumową podkładkę 
i nałożyć śrubę od strony wewn. 
przez szybę. Proszę nakręcić na to 
stoper drzwi od zewnątrz i proszę 
ustawić go do góry. Proszę dokręcić 
teraz śrubę od wewnątrz

Następnie uszczelnić przy podłodze 
obydwa elementy boczne silikonem 
(nie jest przedmiotem dostawy) 

Krok 9: Umocowanie elementu bocznego

Krok 10: Założenie stopera drzwi i uszczelki 

Krok 11: Regulacja drzwi przesuwnych 

Krok 12: Uszczelnienie kabiny prysznicowej silikonem. 


