
 
 

 

 

 Dušas kabīne 
 

RASA 
 

Pirms uzstādīšanas ir jāpārliecinās, ka elektrības 

vai ūdens pieslēgšanas piederumi sienās, grīdās vai 

ārpus telpām netiks bojāti, jo jūs esat atbildīgs par 

to defektiem. Pirms uzstādīšanas ir jānotīra 

uzstādīšanas vieta un stikli, izmantojot parasto 

stikla tīrīšanas līdzekli. Uzstādīšanā var izmantot 

tikai sanitāro silikonu. Stikla detaļas iepakojumā ir 

jāaizsarga pret tiešu kontaktu ar flīzēm vai 

keramiku. Pēc atpakošanas tās var uzlikt uz kartona 

vai ievietot U-profilos, kas ietilpst komplektā. Pēc 

stikla uzstādīšanas ir jānovērš pēkšņas kustības vai 

rāvieni. Visi uzstādīšanas darbi ir jāveic 

konsekventi, ievērojot norādījumus, lai rezultāts 

beigās ir kvalitatīvs un dušas kabīne ir hermētiskā. 

Visi izmēri ir norādīti milimetros. 
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APRAKSTS 
1. Dušas kabīnes RASA uzstādīšanas procedūra. 

2. Pieskrūvēt apakšējo un augšējo profilu pie stacionāriem paneļiem (stikliem) un pievienojiet leņķi (1. attēls). 
3. Izņemt iekšējos profilus no vertikāliem profiliem. Iespiest nedaudz caurspīdīga silikona profilos visā garumā, 

piestiprināt iekšējos profilus pie stikliem un pieskrūvēt tos pie apakšējā un augšējā profila (2. attēls). 

4. Uzstādīt vertikālu profilu ārējās daļas uz iekšējām daļām par 10 mm augstāk (3. attēls). 
5. Nolikt dušas kabīni vietā, kurā tā ir jāuzstāda. Izmantojot līmeņrādi, noregulēt un uzstādīt dušas kabīni taisni, 

nolieciet vertikālo ārējo profilu pie sienas (4. attēls). 

5.1 Atdalīt vertikālos ārējos profilus un piestiprināt tos pie sienas (4. attēls). Sienas profils ir jāpaceļ no grīdas 

par 10 mm. 

5.2. Ievietot dušas kabīni vertikālajos ārējos profilos. 

6. Atzīmēt dušas kabīnes kontūru uz grīdas vai dušas pamatnes (5A attēls). 
7. Pacelt dušas kabīni par 30 mm uz augšu, nenoņemot to no vertikāliem ārējiem profiliem (5C attēls). 

8. Ievietot plastmasas kājiņu apakšējā stūrī un noregulēt kabīnes augstumu, izmantojot līmeņrādi. Fiksēt augstuma 

ar skrūvi. Noņemt aizsargplēvi no apakšējās blīves (5B attēls). 

9. Novietot blīvi gar kontūru uz grīdas vai dušas paplātes. 

10. Pavilkt dušas kabīni uz leju un iespiest to apakšējā blīvē. 
11. Izmantojot līmeņrādi, uzstādīt dušas kabīni taisni un piestiprināt to pie vertikāliem ārējiem profiliem (5D. 

attēls): izurbt 2 caurumus katrā profilā, vienu augšējā daļā un vienu apakšējā daļā, un piestiprināt dušas kabīni ar 

skrūvēm. Uzlikt uz sienas profiliem profilu vāciņus (nogriešana nav nepieciešama). (5D attēls). 

12. Salikt gultņu turētājus un piestiprināt tos pie durvīm. Uzstādīt rokturi (6. attēls). 

13. Iestiprināt dušas kabīnes durvis: sākumā augšējos gultņus, pēc tam nospiest uz leju un ievietot apakšējos 

gultņus. Novietot durvju bremzi (P) attālumā, lai rokturis nepieskartos stiklam, kad durvis ir atvērtas. Uzstādīt 

blīves uz durvju stikla (7. attēls). 

14. Ja durvju ritentiņi nav taisni, noregulēt tos, ieskrūvējot vai izskrūvējot skrūvi. 
15. Papildus blīvēt spraugas no iekšpuses ar caurspīdīgu silikonu. Silikons tiek izmantots starp profilu un sienu un 

starp profilu un grīdu vai dušas pamatni (9. attēls). Izmantot speciālo silikonu sanitārajām iekārtām. Neizmantot 

dušas kabīni uzreiz pēc uzstādīšanas. Silikonam nepieciešams laiks, lai nožūtu, sk. ražotāja informāciju. Pēc 

silikona nožūšanas izmantot koka vai plastmasas nazi, lai noņemtu lieko silikonu. 

 


