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MONTĒŠANAS INSTRUKCIJA 

DUŠAS KABĪNE 

MILDA 

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. 
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1. 

Izmēriet un nogrieziet nepieciešamā 

garuma „U” formas profilu sieniņas 

grīdai. To var paveikt izmērot 

sieniņas (B) garumu un aprēķināt 

pēc formulas: 

„y”= „B” - 15 mm (profila 

platums). 

  

2. 

Izmēriet un nogrieziet 

nepieciešamā garuma „U” 

formas profilu stacionārajam 

stiklam. To var izdarīt izmērot 

stikla garumu (A) un aprēķinot 

pēc formulas: 

„X”= „A”- 15 mm (profila 

platums) – 19 mm (slīdņa 

garums). 

 

3. 
Atzīmējiet profilu stiprināšanas 

vietas. Vispirms atzīmējiet 

urbšanas vietas, kur tiks 

montēta sieniņa (1). Tad 

izmēriet garumu „b”. Tādu 

pašu garumu izmēriet uz pretī 

esošās sienas un atzīmējiet 

urbšanas vietas, kur būs 

stiprināmi stacionārā stikla 

profili (2). 

 

 

 



4. 

Atzīmētajās vietās izurbiet caurumus. 

Cauruma diametrs 6 mm.

 

5. Izurbtajos caurumos ielieciet 

skrūvju dībeļus. 

 

6. 
Piestipriniet profilus, pieskrūvēdami tos. 

UZMANĪBU: pārbaudiet ar līmeņrādi vai 

viss ir līdzeni. 

 

 

 



7. 

Piestipriniet stacionāro stiklu un 

sieniņu: profilu vidū iesmērējiet silikonu 

un uzmanīgi iestatiet stiklus profilos. 

 

8. 

Sakomplektējiet durvju turētāju. Uz stieņa un 

caurules uzlieciet bremzes no vienas un otras 

puses apmēram 65–70 mm attālumā. 

Bremzes pievelciet ar atslēgu. Uz caurules 

galiem uzlieciet turētājus, tos pievelciet ar 

atslēgu. 

 

9. 

Atzīmējiet attālumu – 11 mm no 

stacionārā stikla un 84 mm no stikla 

virsmas un izurbiet pirmo caurumu. Pēc 

tam atzīmējiet attālumu – 11 mm no 

stacionārā stikla un 99 mm no stikla un 

izurbiet otro caurumu turētāja plāksnei. 

UZMANĪBU! Urbiet no kabīnes 

iekšpuses. 

 

10. 

Piestipriniet turētāja plāksni un 

uz tās uzleciet salikto durvju 

turētāju un pievelciet to ar 

atslēgu. 

 

 

 

 



11. 

Piestipriniet ārējās un iekšējās 

plāksnes pie sieniņas un uz 

iekšējās plāksnes uzlieciet durvju 

turētāju. To pievelciet ar atslēgu. 

UZMANĪBU: izmatojot 

līmeņrādi pārbaudiet vai turētājs 

ir piestiprināts vienā līmenī. 

 

12. Turētāju ar speciālām 

skrūvēm piestipriniet 

pie stacionārā stikla. 

 

13. Virs durvīm piestipriniet gultņus. 

Piestipriniet rokturi, to pieskrūvējiet 

ar atslēgu. 

 

14. 
Uz durvju stikla uzlieciet blīvi. Augšpusē tai 

ir jābūt vienā līmenī ar stiklu, bet 

apakšpusē par 5 mm īsākai par to. 

 

 

 

 



15. 
Uzlieciet apakšējo durvju blīvi tā, 

kā norādīts. To vajag nogriezt 

apmēram par 5 mm garāku nekā 

stiklu, lai būtu vienā joslā ar pirms 

tam uzlikto durvju blīvi. 

 

16. 

Uzlieciet durvis uz durvju turētāja 

tā, lai gultņi būtu starp cauruli un 

stieni. 

Ja ir nepieciešams ar gultņiem variet 

regulēt durvju augstumu un 

vertikālumu. Ar līmeņrādi pārbaudiet 

vai durvis ir vienā augstumā ar 

stacionāro stiklu. 

 

17. 

Piestipriniet slīdni pie stacionārā 

stikla. Apakšējo slīdņa daļu 

nosmērējiet ar silikonu, bet kreiso 

slīdņa daļu uzlieciet uz stacionārā 

stikla tā, kā tas norādīts attēlā. 

 

 

 



18. 

Uz stacionārā stikla uzlieciet blīvi. Blīvi 

apakšā sāciet ievietot no profila augšas un 

nogrieziet tieši pie apakšējās caurules 

daļas. 

 

 

19. 

Izmēriet un nogrieziet nepieciešamā x 

garuma slieksnīti (slieksnītim vajadzētu 

būt starp stacionāro stiklu un sieniņu). 

Galos uzlieciet slieksnīša leņķīšus un tos 

pielīmējiet, izmantojot silikonu. 

  

 

 

 


