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DUŠAS KABĪNE

VESTA
Pirms dušas kabīnes montēšanas obligāti pārliecinieties, ka nesabojāsiet
sienās un grīdās esošās elektrības un ūdens instalācijas. Par bojājumiem
atbildiet Jūs.
Montēšanas vietu ir nepieciešams iztīrīt, stikli jānomazgā ar stiklu
tīrītāju.
Montēšanai drīkst lietot tikai sanitāro silikonu.
Iepakojumā esošos stiklus ir nepieciešams sargāt no tieša kontakta ar
flīzēm vai keramiku. Tos izpakojot, var novietot uz kartona lapas vai
iepakojumā nokomplektētajiem „U” formas profiliem.
Iestatot stiklu, izvairieties no straujām un spēcīgām kustībām.
Visus montēšanas darbus veiciet secīgi atbilstoši instrukcijai, lai dušas
kabīne gala rezultātā būtu kvalitatīva un hermētiska.
Visi izmēri instrukcijā norādīti milimetros.
Pirms kabīnes komplektēšanas uzsākšanas, ir nepieciešams pārbaudīt
materiālu kvalitāti: vai stikli, profili un dušu furnitūra nav saskrāpēta un
sabojāta. Ražotājs nepieņems pretenzijas par šādiem bojājumiem, ja
kabīnes montēšana jau ir uzsākta vai pabeigta.
Pirms montēšanas obligāti jānovērtē sienu un grīdu taisnums, un tas
jāņem vērtā, montējot kabīni.

STANDARTA KABĪNE

NESTANDARTA KABĪNE

`

Standarta kabīnes izmēri:

Nestandarta kabīnes izmēri var būt:

1. A=770-800mm; B=770-800mm

A=801mm...1100mm

2. A=870-900mm; B=870-800mm

B=801mm...1100mm

3. A=970-1000mm; B=970-1000mm

UZMANĪBU: A un B izmēriem jābūt vienādiem.



Kā standarta tā arī nestandarta kabīnes iespējams regulēt izvelkot cauruli no sienas
stiprinājumiem un stūra savienotāja maksimāli 15mm.
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Nomēriet un nogrieziet nepieciešamā
garuma „U“ formas profilu grīdas
stacionāriem stikliem. Vispirms
pielieciet sienas un grīdas profilus uz
stikla un uzceliet tos, kā būtu montējami
stikli. Tad atzīmējiet, kurā vietā ir
nepieciešams nogriezt grīdas profilu un
tad nogrieziet. Tad nomēriet 19mm
(slīdes garums) un arī nogrieziet.
Analoģiskas darbības veiciet arī ar otru
stacionāro stiklu.

Atzīmējiet profilu
uzstādīšanas vietu.
Atkarībā no izstrādājuma
izmēriem nomēriet
garumus A un B un tad
atzīmējiet, kur tiks
stiprināti profili.
Uzmanību: ar līmeņrādi
pārbaudiet vai ievērojat
līmeni.

Atzīmētajās vietās izurbiet
caurumus. Caurumu diametrs 6
mm.
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Izurbtajos caurumos ievietojiet skrūvju
dībeļus.

Piestipriniet profilus, pieskrūvējiet ar
skrūvēm. UZMANĪBU: salīdziniet ar
līmeņrādi vai viss ir vienādā līmenī.

Pievienojiet stacionāro stiklu:
profila iekšpusē uzsmērējiet silikonu
un uzmanīgi ievietojiet stiklu
profilā.

Samontējiet durvju stiprinājumus. Uz stieņa un
caurules uzlieciet bremzes no vienas un otras
puses apmērām 65-70 mm attālumā. Bremzes
pievelciet ar atslēgu. Caurules galos uzlieciet
stiprinājumus, tos arī pievelciet ar atslēgu.

8

9

10

11mm no fiksētā stikla un 84mm no stikla
augšas, izceliet un izurbiet pirmo caurumu un
11mm no fiksētā stikla un 99mm no stikla,
izurbiet otru caurumu stiprinājuma plāksnēs.
Darbību veiciet abos stacionāros stiklos.
Uzmanību: urbiet no kabīnes iekšpuses.

Piestipriniet stiprinājuma plāksni un uz tās
uzlieciet samontētos durvju stiprinājumus
un pieskrūvējiet ar atslēgu.

Abus stiprinājumus savienojiet ar
stūrīti. To pievelciet ar atslēgu.
Uzmanību: pārbaudiet ar līmeņrādi
vai stiprinājumi ir piestiprināti
līmenī.
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Kronšteinus ar speciālām
skrūvēm piestipriniet pie
stacionārā stikla.
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Durvju augšpusē pievienojiet gultņus.
Pievienojiet rokturi, lai piestiprinātu
atslēgu.
Veiciet analoģiskas darbības ar
otrām durvīm.

Uz durvju stikliem uzlieciet magnētisko
blīvi, nolīdziniet, kā aprakstīts. Augšpusē
tai ir jābūt vienādai ar stiklu un apakšā 5
mm īsākai nekā stiklam.

Novietojiet blīves apakšā tā, kā
norādīts. Tās ir jāsagriež pēc
nepieciešamās magnēta formas.
Visvieglākais veids kā uzlikt blīves, ir
tās paspiest uz leju un blīvi nogriezt
atbilstoši magnēta formai.
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Uzlieciet abas durvis uz durvju
stiprinājumiem tā, lai gultņi atrastos
starp cauruli un stieni. Ja ir
nepieciešams ar gultņiem var regulēt
durvju augstumu un vai ir vertikālas.
Ar līmeņrādi pārbaudiet vai durvis ir
vienā augstumā ar stacionāro stiklu.

Saspiediet durvis tā, lai salīp ar
magnētiskām blīvēm un
pārbaudiet ar līmeņrādi vai viss ir
vienā līmenī. Ja ir nepieciešams ar
gultņu palīdzību noregulējiet
durvju augstumu un vertikalitāti.

Piestipriniet slīdni pie stacionārā stikla.
Apakšējo slīdnes daļu apsmērējiet ar silikonu,
bet kreiso slīdņa daļu uzlieciet uz stacionārā
stikla kā norādīts zīmējumā.

Uz stacionārā stikla uzlieciet blīvi. Blīvi apakšā
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sāciet likt no profila augšas un nogrieziet līdz ar
caurules apakšējo daļu.

Nomēriet un nogrieziet divus
nepieciešamā x garuma
slieksnīšus. Uz to galiem
uzlieciet leņķīšus un tos
savienojiet ar kopēju leņķi.
Pielīmējiet tos, izmantojot
silikonu.

