
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad  nepažeisite elektros ir  

vandens  instaliacijų esančių sienose, grindyse. Už jų pažeidimus, atsakote 

Jūs. 

Taip pat, būtina  išvalyti  montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų 

valiklį. 

Montavimui naudoti tik sanitarinį  silikoną. 

Stiklo gaminius esančius pakuotėje  būtina  saugoti  nuo  tiesioginio 

kontakto  su  plytelėmis  ar  keramika. Juos išpakavus  galima  pasidėti  ant  

kartono  lapo ar  pakuotėje  įkomplektuotus “U” formos  profilius. 

Statant stiklą, venkite staigių  ar stiprių  judesių. 

Visus montavimo darbus  atlikite  nuosekliai  pagal  instrukciją, kad  dušo 

kabina  galutiniame  rezultate  būtų  kokybiška ir sandari. 

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti  milimetrais. 

Prieš pradedant surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar 

nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas 

neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu kabina jau pradėta montuoti 

ar sumontuota. 

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti 

montuojant  kabiną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kabiną sudaro 4 stiklai. 

(Šiuo atveju tai būtų “2vnt.-A, 2vnt.-B”, 

montuojant kabiną būtina, atkreipti dėmesį). 

Montavimo darbus pradėsite nuo stiklų “B”. 

 

 

 

Ant “B” stiklų uždėkite  taripines. Jos atpjaukite 

taip, kaip nurodyta- viršuje jos turi būti lygios 

 su stiklu, o apačioje 5mm trumpesnės už jį.
 

 

 

 

 

Ant “A” stiklų uždėkite magnetines tarpines. 

Jos atpjaukite taip, kaip nurodyta- viršuje jos 

turi būti lygios su stiklu, o apačioje 5mm 

 trumpesnės už jį.
 

 

 

 

 

Taip pat prie “A” stiklų prisukite rankinėles. 

Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: 

po vieną tarpinę iš skirtyngų stiklo pusių, maža 

tarpinė skylėje. 
 

 

 

 



 

Prie stiklų “A” ir “B” prisukite lankstus 

taip, kad stiklų viršūs būtų viename 

aukštyje. Taip pat, atkreipkite dėmesį į 

tarpinių išdėstymą: plonos tarpinės 

išorinėje, o storos vidinėje kabinos 

pusėje. 

                      

Išmatuokite sienelės ilgį su uždėtu sieniniu 

profiliu ir tarpinėmis. Būtina matuoti 

lygiagrečiai, kad gautumėte tikslų matmenį. 

 

Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu 

profiliu ir pasižymėkite sieninių profilių 

tvirtinimo vietas. Apatinės tarpinės yra dvieju 

skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kurią 

naudosite nuspręsite ant grindų pasidėję 

gulsčiuką: jeigu grindys lygios naudokite 

5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite 

taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, 

kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia 

pakelti bent ant 5mm apatinės tarpinės. Jeigu 

slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės 

naudojamos tik grindų nelygumams sureguliuoti. 

Atstumą “B” galite pasiskaičiuoti pagal nurodytą 

“A”-13mm = “B”      formulę:      

 

 

Pažymėtose vietose išgręžkite skyles. Skylės 

diametras 6mm. 

 

 

 



 

Į išgręžtas skyles sukiškite varžtų kaištukus. 

 

 

 

 

 

 

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, būtinai 

užtepkite silikono ant profilio“nugarėlės”. 

Užtepus silikono, jokiu būdų profilio 

nevartykite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų 

skyles esančias profilyje. 

 

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius.  

DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai 

nereikia, dėl įdubusios “nugarėlės”, profilio 

sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus 

sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek 

palenkia į vidų. 
 

 

 

Į pritvirtintus profilius įstatykite sienelių 

konstrukcijas. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalba 

sulyginkite kabinos viršų. Patikrinkite ar lygiai 

sukimba magnetinės tarpinės.Kabinai yra 

palikta vieta reguliavimui. Kabiną gali prireikti 

reguliuoti dėl   nelygių sienų ar grindų. 

Sieninio profilio riba 12mm. 

 

 

 



3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės 

konstrukciją.  Skyles pasiruoškite 3,5 mm 

grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir 

apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per 

vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį 

varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto 

dangtelį. 
 

Ant “A” stiklų uždėkite apatinę durų tarpinę 

taip, kaip nurodyta. Sukarpykite ją reikia 

pagal magneto formą, lengviausias būdas 

uždėjus tarpinę, ją paspausti žemyn ir 

tarpinę nukirpti pagal magneto formą. 

 

Ant “B” stiklų uždėkite apatinę durų tarpinę 

taip, kaip nurodyta. Sukarpyti ją reikia apie 

5mm ilgesnę negu stiklas, kad būtų vienoje 

juostoje su prieš tai uždėta tarpine ant 

sienelės. 

 

Atmatuokite reikiamo ilgio slenkstuką, 

sujunkite slenksčio kampuku ir priklijuokite 

jį silikono pagalba. 

 

 


