
SETTIMA FASE 

DECIMA FASE 

UNDICESIMA FASE DODICESIMA FASE 

TREDICESIMA FASE QUATTORDICESIMA  FASE 

n.2

n.2

n.1

8.1

8.2

n.2

n.2

n.1

Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed inserirlo nel vano doccia. 
Segnare sulle pareti, con un punteruolo, i dieci fori presenti sui 
pro�li (Fig. 9.1)
IMPORTANTE: Il pro�lo deve essere perfettamente a piombo 
(Fig. 9.2).
ATTENZIONE: Assicurarsi che nella parete non vi siano linee 
elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua o del gas.

n.2

n.2

n.1

n.2

n.2

n.1

9.1
9.2

6mm

Sezione pro�li

Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, ad incastro, il 
pro�lo attacco anta nel pro�lo laterale destro. Esercitare, 
dall’alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo 
scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza 
del pro�lo laterale.

Istruzioni di montaggio

Unire le due parti del box, 
inserendo gli angoli di giunzione 
nelle guide, come indicato in 
�gura.

OTTAVA FASE 

NONA FASE 

Sezione pro�li

Istruzioni di montaggio

Allontanare il box dalla parete e con un trapano e�ettua-
re i dieci fori dove sono stati predisposti i segni (Fig. 9.1). 
Inserire i tasselli nei fori (Fig. 9.2).
ATTENZIONE: Prima di forare assicurarsi che nella parete 
non vi siano linee elettriche o telefoniche, tubi dell'acqua 
o del gas.

n.2

n.2

n.1

n.2

n.2

n.1

Istruzioni di montaggio

Prendere il box assemblato ed 
inserirlo nel vano doccia. Fissare 
il box alle pareti con le viti, 
facendo attenzione a non forzare 
eccessivamente.

Istruzioni di montaggio

Dall'interno del vano doccia inserire, a 
incastro, l’ultima doga semitrasparente 
delle ante a so�etto nei pro�li attacco anta, 
in precedenza installati. Esercitare, dall’alto 
verso il basso, la pressione necessaria a 
sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, 
quindi, per l'intera lunghezza dei pro�li 
laterali.

Istruzioni di montaggio

Siliconare la parte esterna del 
box e lasciare asciugare per 
almeno 24 ore.
Lubri�care le guide con sapone 
liquido o crema �uida, per 
facilitare lo scorrimento delle 
ante. 

Istruzioni 

Per evitare lo 
s fi l a m e n t o , 
all ’occorrenza, 
fissare le guide 
con le viti, come 
in figura.

Sezione pro�li

Istruzioni di montaggio

Porsi all'interno del vano doccia e inserire, ad incastro, il 
pro�lo attacco anta nel pro�lo laterale sinistro. Esercitare, 
dall’alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo 
scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza 
del pro�lo laterale.

7.

Sujungti abi sumontuotas kabinos dalis, įstatant kampinę jungtį į bėgelius, kaip parodyta paveikslėlyje.

8.

Surinktą kabiną įstatyti į dušo padėklą.
Sienose ylos pagalba pažymėti 10 skylių, kurios pažymėtos ant profilių (pav. 8.1)
SVARBU: Profilis turi būti pastatytas tiksliai statmentai (pav. 8.2)
DĖMESIO: įsitikinkite, kad profilio montavimo vietoje - sienoje nebūtų elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.


9.

1. Atitraukti dušo kabiną nuo sienos ir išgręžti 10 sienoje pažymėtų skylių (pav.9.1)

2. Įkišti kaiščius į skyles (pav.9.2)

DĖMESIO: prieš gręžiant skyles, įsitikinkite, jog sienoje nėra elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

10.

1. Sumontuotą kabiną vėl įstatyti ant dušo padėklo.

2. Pritvirtini kabiną prie sienos su medvaržčiais,
stengiantis nesukti su jėga per daug stipriai.

11.

1. Įeiti į kabinos vidų ir į kairįjį profilį prie sienos įstatyti dušo durelių prijungimo profilį.

Įstatoma spaudžiant nuo višaus į apačią, spausti kol pasigirs spragtelėjimas, jog detalė įsistatė.
taip tęsti per visą profilio ilgį.

Profiliai

12.

Profiliai

1. Įeiti į kabinos vidų ir į dešinįjį profilį prie sienos įstatyti dušo sienelės pritvirtinimo profilį.

Įstatoma spaudžiant iš viršaus į apačią, Spaudimo metu turi pasigirsti spragtelėjimas, jog detalė įsistatė. Taip tęsti per visą profilio ilgį.

13.

14.

Profliai

Iš vidinės dušo kabino pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę pusiau permatomą  sustumiamų durelių juostą į durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio.

Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti  spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.

Montavimo instrukcija

Instrukcija

Tam kad išvengti išslydimo, prireikus pritvirtinkite medvažčius, kaip parodyta paveikslėlyje.

Montavimo instrukcija

Padenkite silikonu išorinius dušo kabinos kampus ir palikite išdžiūti 24h.

Bėgelius sutepkite su skystu muilu ar skystu kremu, kad legviau slankiotų durelės.

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukscija

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija

Vartotojas
Text Box
Surinktą kabiną įstatyti į dušo padėklą.Sienose ylos pagalba pažymėti 10 skylių, kurios pažymėtos ant profilių (pav. 8.1)SVARBU: Profilis turi būti pastatytas tiksliai statmentai (pav. 8.2)DĖMESIO: įsitikinkite, kad profilio montavimo vietoje - sienoje nebūtų elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

Vartotojas
Text Box
Sujungti abi sumontuotas kabinos dalis, įstatant kampinę jungtį į bėgelius, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vartotojas
Text Box
1. Atitraukti dušo kabiną nuo sienos ir išgręžti 10 sienoje pažymėtų skylių (pav.9.1)2. Įkišti kaiščius į skyles (pav.9.2)DĖMESIO: prieš gręžiant skyles, įsitikinkite, jog sienoje nėra elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

Vartotojas
Text Box
1. Sumontuotą kabiną vėl įstatyti ant dušo padėklo.2. Pritvirtini kabiną prie sienos su medvaržčiais,stengiantis nesukti su jėga per daug stipriai.

Vartotojas
Text Box
1. Įeiti į kabinos vidų ir į kairįjį profilį prie sienos įstatyti dušo durelių prijungimo profilį.Įstatoma spaudžiant nuo višaus į apačią, spausti kol pasigirs spragtelėjimas, jog detalė įsistatė.taip tęsti per visą profilio ilgį.

Vartotojas
Text Box
Iš vidinės dušo kabino pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę pusiau permatomą  sustumiamų durelių juostą į durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio.Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti  spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.

Vartotojas
Text Box
Tam kad išvengti išslydimo, prireikus pritvirtinkite medvažčius, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vartotojas
Text Box
Padenkite silikonu išorinius dušo kabinos kampus ir palikite išdžiūti 24h.Bėgelius sutepkite su skystu muilu ar skystu kremu, kad legviau slankiotų durelės.



2.1

2.2

PRIMA FASE 

SECONDA FASE 

3.1

3.2

TERZA FASE  QUARTA FASE 

QUINTA FASE SESTA FASE 

n. 2Angolo giunz. guida

Squadretta angolo “X” n. 2Squadretta angolo “1” n. 2 n. 2Pro�lo laterale

n. 2Anta a so�etto

Pezzi di ricambio n. 3

Pro�lo attacco anta n. 2Pro�lo guida n. 4

Livella, matita, punteruolo, martello, trapano, punta da 
muro da 6 mm, cacciavite a croce, silicone, pistola per 
silicone.

Utensili per il montaggio

Sezione pro�lo laterale

Lato interno al vano doccia

Lato da �ssare
alla parete

Lato esterno al vano

Istruzioni di montaggio

Prendere il pro�lo laterale destro e posizionarlo, come indica-
to in �gura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire 
una squadretta ad angolo contrassegnata dal numero "1" 
nella parte alta (Fig. 2.1) e una squadretta ad angolo contras-
segnata da una "X" nella parte bassa (Fig. 2.2).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai 
simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del 
pro�lo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli 
restino visibili.

Sezione pro�lo laterale
Lato interno al vano doccia

Lato da �ssare
alla parete

Lato esterno al vano

Istruzioni di montaggio

Prendere il pro�lo laterale sinistro e posizionarlo, come indica-
to in �gura, con la parte più larga rivolta all'esterno. Inserire 
una squadretta ad angolo, contrassegnata da una "X", nella 
parte alta (Fig. 3.1) e una squadretta ad angolo, contrassegna-
ta dal numero "1", nella parte bassa (Fig. 3.2).
IMPORTANTE: I lati delle squadrette contrassegnate dai 
simboli "X" ed "1" non devono essere inserite all'interno del 
pro�lo, ma devono restare all'esterno, in modo che i simboli 
restino visibili.

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che 
inferiore, nelle squadrette ad angolo 
del pro�lo laterale sinistro, montato 
in precedenza. 

Istruzioni di montaggio

Inserire le guide, sia superiore che 
inferiore, nelle squadrette ad angolo 
del pro�lo laterale destro.

Istruzioni di montaggio

Far scorrere l'anta nelle guide, sia 
inferiore che superiore, come 
indicato in �gura, stando attenti 
che tutti i supporti dell'anta 
vengano inseriti nelle guide. Per 
facilitare l'operazione raggrup-
pare l'anta.

Tasselli e viti n.10+14

LUNA
APERTURA ANGOLARE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

KAMPINIS ATIDARYMAS

1.

Sustumiamos durelės

Šoninis profilis

Bėgelių profilis

Durelių prijungimo profilis

Kampinė bėgelių jungtis

Atsarginės dalys

Kaiščiai ir varžtai

Kampinis laikiklis "1"

Kampinis laikiklis "X"

Priemonės montavimui

Gulsčiukas (liniuotė), pieštukas, yla, plaktukas, drėlė, 6 mm grąžtas sienai, kryžminis atsuktuvas, silikonas ir pistoletas silikonui.

2.

Šoninis profilis

Prie sienos tvirtinama pusė

Vidinė dušo kabinos pusė

Išorinė kabinos pusė

Montavimo instrukcija

1. Paimti dešinįjį šoninį profilį ir pastatyti taip kaip parodyta paveikslėlyje, platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į vidų. 

2. Įkišti vieną kampinį laikiklį, pažymėtą numeriu "1" į viršutinį profilio galą (pav. 2.1).

3. Kitą kampinį laikiklį, pažymeta "X" įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 2.2)

SVARBU: "1" ir "X" ženklais pažymėtos kampinių laikiklių pusės turi būti ne vidinėje, bet išorinėje pusėje, kad ženklai būtų matomi!

3.

Šoninis profilis

Vidinė dušo kabinos pusė - siauresnė

Išorinė kabinos pusė - platesnė

Prie sienos tvirtinama pusė

Montavimo instrukcija

1. Kairįjį šoninį profilį pastatyti kaip nurodyta paveikslėlyje, plačioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę. 

2. Kampinį laikiklį pažymėta "X" įstatyti į viršutinį profilio galą (pav. 3.1)

SVARBU: "X" ir "1" ženklais pažymėtos laikiklių pusės turi būti nukreiptos ne į vidų, bet į išorę taip, kad matytųsi ženklai.

3. Kitą kampinį laikiklį, pažymėtą numeriu "1", įstatyti į apatinį profilio galą (pav.3.2) 

4.

Montavimo instrukcija

Įstatyti viršutinį ir apatinį bėgelių profilius į KAIRIOJO šoninio profilio kampinius laikiklius, kuriuos prieš tai sumontavote.

5.

Montavimo instrukcija

Įstatyti viršutinį ir apatinį bėgelių profilius į DEŠINIOJO šoninio profilio kampinį laikiklį

6.

Montavimo instrukcija

Įstatyti dureles į viršutinį ir apatinį bėgelius, kaip parodyta paveikslėlyje, atkreipiant dėmesį, kad visos durelių atramos įsistatytų į bėgelius.

Tam kad būtų lengviau atlikti veiksmą, sustumkite dureles, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vartotojas
Text Box
Padenkite silikonu išorinius dušo kabinos kampus ir palikite išdžiūti 24h.Bėgelius sutepkite su skystu muilu ar skystu kremu, kad legviau slankiotų durelės.

Vartotojas
Text Box
1. Paimti dešinįjį šoninį profilį ir pastatyti taip kaip parodyta paveikslėlyje, platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į vidų. 2. Įkišti vieną kampinį laikiklį, pažymėtą numeriu "1" į viršutinį profilio galą (pav. 2.1).3. Kitą kampinį laikiklį, pažymeta "X" įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 2.2)SVARBU: "1" ir "X" ženklais pažymėtos kampinių laikiklių pusės turi būti ne vidinėje, bet išorinėje pusėje, kad ženklai būtų matomi!

Vartotojas
Text Box
Vidinė dušo kabinos pusė - siauresnė

Vartotojas
Text Box
Prie sienos tvirtinama pusė

Vartotojas
Text Box
Išorinė kabinos pusė - platesnė

Vartotojas
Text Box
1. Kairįjį šoninį profilį pastatyti kaip nurodyta paveikslėlyje, plačioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę. 2. Kampinį laikiklį pažymėta "X" įstatyti į viršutinį profilio galą (pav. 3.1)SVARBU: "X" ir "1" ženklais pažymėtos laikiklių pusės turi būti nukreiptos ne į vidų, bet į išorę taip, kad matytųsi ženklai.3. Kitą kampinį laikiklį, pažymėtą numeriu "1", įstatyti į apatinį profilio galą (pav.3.2) 

Vartotojas
Text Box
Įstatyti viršutinį ir apatinį bėgelių profilius į KAIRIOJO šoninio profilio kampinius laikiklius, kuriuos prieš tai sumontavote.

Vartotojas
Text Box
Įstatyti viršutinį ir apatinį bėgelių profilius į DEŠINIOJO šoninio profilio kampinį laikiklį

Vartotojas
Text Box
Įstatyti dureles į viršutinį ir apatinį bėgelius, kaip parodyta paveikslėlyje, atkreipiant dėmesį, kad visos durelių atramos įsistatytų į bėgelius.Tam kad būtų lengviau atlikti veiksmą, sustumkite dureles, kaip parodyta paveikslėlyje.

Vartotojas
Text Box
MONTAVIMO INSTRUKCIJA




