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nr Opis Ilość nr Opis Ilość nr Opis Ilość 

① Szyna prowadząca 
1 ⑧ Uszczelka do elementu 

bocznego 2 ⑮ Odbojnik do drzwi 
2 

② Element boczny prawy 
1 ⑨ Mocowanie szyny 

1 ⑯ 
Mocowanie szyny jezdnej 
na szybie 2 

③ Drzwi przesuwne 1 ⑩ Mocowanie ścienne 1 ⑰ Prowadnica szyby 1 

④ Element boczny lewy 1 ⑪ Kołek 9 ⑱ Prowadnica szyby 1 

⑤ Listwa progowa 1 ⑫ Śruba długa 16 ⑲ Mocowanie ścienne (róg) 4 

⑥ Uszczelka do drzwi 
1 ⑬ Uchwyt drzwi 

1 
   

⑦ Uszczelka typu H 1 ⑭ Rolka jezdna 2 
   

 

Wymagane narzędzia 
(nie znajdują się w opakowaniu!)

     

Poziomica Ołówek Śrubokręt Młotek gumowy Wiertarka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Krok 1: Przygotuj elementy boczne do montażu! Krok 3: Ustawienie szyny prowadzącej 
Wciśnij uszczelkę do tylnej 

krawędzi elementu bocznego! 

Weź mocowanie ścienne i odkręć 

śrubę! Zgodnie z rysunkiem skręć ją 

ponownie od wewnętrznej strony 

kabiny prysznicowej! 

Najpierw przymocuj mocowanie 

szyny do szyby! 

Umieść mocowanie ścienne na 

szynie prowadzącej! Następnie 

przymocuj szynę do szyby i 

wyrównaj ją za pomocą 

poziomicy! Teraz zaznacz 

punkt na ścianie, w którym 

mocowanie ścienne ma być 

przymocowane do ściany. 

Po zaznaczeniu należy 

ponownie zdjąć szynę. 

Krok 2: Zamocuj elementy boczne. Krok 4: Zamocuj szynę prowadzącą 

Wskazówka: 

Brodzik prysznicowy powinien 

zawsze wystawać ok. 10-15 mm. 

Ustaw szybę za pomocą poziomicy i 

zaznacz otwory do wywiercenia na 

ścianie. 

Wywierć zaznaczone otwory wiertłem 

o grubości 6 mm, a następnie włóż 

kołek w otwór. 

Następnie przytwierdź mocowanie 

ścienne do ściany i wkręć śruby w 

kołki rozporowe!  

Powtórz te czynności z drugim 

elementem bocznym! 

Następnie ustaw mocowanie 

ścienne zgodnie z 

oznaczeniem i zaznacz otwory 

do wywiercenia! 

Wywierć teraz otwory wiertłem 

o grubości 6 mm, a następnie 

włóż kołki rozporowe! 

Umieść mocowanie ścienne 

na wysokości wywierconych 

otworów i wkręć dwie śruby 

dołączone do zestawu w kołki 

rozporowe! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Krok 5: Zamocuj szynę prowadzącą! Krok 7: Przygotuj drzwi do zawieszenia 
Wsuń uchwyt po lewej i po prawej stronie w 

szynę. 

Ustawienie szyby następuje po wykonaniu 

w tarczy i w szybie otworów. Połącz szybę z 

szyną prowadzącą. W tym celu należy 

rozkręcić śrubę na części. Następnie skręć 

śrubę w następujący sposób w 

przewidzianym do tego miejscu: Wsuń 

podkładkę przez śrubę i wsuń ją tylko przez 

szynę. Weź gumową uszczelkę, rozpórkę i 

kolejną gumową uszczelkę i wsuń je między 

szybę a szynę. Wsuń śrubę całkowicie 

przez otwór, nakręć na nią przeciwkształtkę 

śruby od zewnętrznej krawędzi szyby i 

dokręć kluczem imbusowym. Następnie 

dokręć śruby w uchwycie ściennym przy 

pomocy klucza imbusowego. 

Nasunąć uszczelkę H na tylną 

krawędź drzwi tak, aby szeroka 

krawędź była skierowana w stronę 

elementu bocznego. 

Całkowicie nasuń uszczelkę na 

przednią krawędź drzwi szklanych. 

Podczas wsuwania należy upewnić się, 

że uszczelkę wciśnięto w dolną krawędź 

na 12 mm. Odległość ta jest wymagana 

do prowadzenia szkła. 

Odkręć śrubę z rolki. Pozostaw 

podkładkę na śrubie i włóż śrubę przez 

przewidziany do tego otwór w szybie. 

Załóż ponownie podkładkę na śrubę i 

przykręcić rolkę toczną z powrotem na 

śrubę. 

Krok 6: Zamocować element boczny do podłogi. Krok 8: Zawiesić drzwi i zamontować akcesoria. 

Ponownie ustaw szybę za pomocą 

poziomicy. Wsunąć prowadnicę szyby 

do szyby zgodnie z rysunkiem i 

zaznaczyć miejsce wiercenia otworu. 

Wywiercić otwór w oznaczonym 

miejscu wiertłem o grubości 6 mm i 

wcisnąć kołek w otwór. 

Uwaga: Wstępnie wywiercić otwory za pomocą wiertła 

o grubości 2 mm. W taki sposób nie przesuną się.  

Wsuń prowadnicę szyby z powrotem do 

szyby i wkręć śrubę do kołka 

rozporowego. Następnie wciśnij 

przykrywkę. 

Teraz zawieś drzwi przy pomocy rolek 

na szynie prowadzącej. Należy przy 

tym zwrócić uwagę na prowadnicę 

szyby na podłodze i włożyć szybę do 

szyny. 

Odkręć na górze i na dole śrubę 

imbusową po jednej z obu stron 

uchwytu, tak aby móc wyciągnąć 

uchwyty. Następnie wsuń uchwyt wraz 

z podkładką przez otwory. Wsuń drugi 

uchwyt na pierwszy i dokręć ponownie 

śruby imbusowe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Krok 9: Zamocuj szynę prowadzącą do drzwi. Krok 11: Wyreguluj drzwi 
przesuwne Wsuń szybę do prowadnicy szyby i 

ustaw przy pomocy poziomicy. 

Teraz zaznacz otwór do wiercenia 

na podłodze przy pomocy ołówka. 

Wywierć otwór w oznaczonym 

miejscu wiertłem o grubości 6 mm i 

wciśnij kołek w otwór. 
Uwaga: Wstępnie wywiercić otwory za pomocą wiertła 

o grubości 2 mm. W taki sposób nie przesuną się.  

Umieść prowadnicę szyby na 

wywierconym miejscu. Umieść 

listwę progową pomiędzy 

prowadnicami szyby i wkręć śrubę w 

kołek rozporowy. Następnie wciśnij 

przykrywkę. 

Po wewnętrznej stronie drzwi odkręć 

śrubę imbusową z rolki prowadzącej. 

Następnie wyreguluj wysokość drzwi i 

ponownie zakręć śrubę. 

Czy chciałbyś o tym obejrzeć film? 

Obejrzyj go na naszym kanale Youtube. 

Kanał Youtube: MaiMai24channel 

Krok 10: Załóż stoper Krok 12: Uszczelnij prysznic silikonem. 

Ponownie dokręć śruby i wciśnij 

przykrywki. 

Teraz odkręcić stoper drzwi i zamontuj 

go w przewidzianych do tego otworach 

w następujący sposób: 

Wsuń śrubę przez płaską metalową 

uszczelkę z boku poprzez wgłębienie. 

Następnie nałóż na nią gumową 

uszczelkę i wciśnij śrubę przez szybę 

od strony wewnętrznej. Odkręć od 

zewnętrznej strony ogranicznik drzwi i 

ustawić go w pozycji pionowej. Dokręć 

śrubę od wewnątrz. 

Na koniec należy uszczelnić prysznic 

silikonem na ściennej szynie profilowej 

na ścianie i brodziku. 

Należy przestrzegać czasu schnięcia 

silikonu. Zalecamy korzystanie z 

prysznica dopiero po upływie ok. 24 

godzin od całkowitego zakończenia 

montażu. 


