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Dziękujemy Państwu za zakup naszego pro-
duktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny 
prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. 

Zamieszczone w instrukcji rysunki mają cha-
rakter poglądowy (schematyczny). Różnice po-
między rysunkami w niniejszej instrukcji, zdję-
ciami w katalogach i produktami ekspozycyjny-
mi, a fizycznym wyglądem towaru nie mogą być 
podstawą do reklamacji. 

Realizacja powyższych wymagań jest konieczna dla prawidłowego montażu produktu.

1.  Przygotowany otwór odpływowy ma średnicę 50 mm i dopasowany jest do standardowych re-
dukcji gumowych dostępnych na rynku. Zestaw nie zawiera redukcji.

2.  Pomieszczenie, w którym jest zainstalowana kabina ma sprawny i wydajny system wentylacji.
3. Miejsce montażu kabiny ma równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą 

częścią  pomieszczenia, równe pionowe ściany, a kąt między nimi wynosi 90°.

Poziomica, pistolet na silikon, ołówek, metrówka, śrubokręt krzyżakowy, klucz nastawny, poziomi-
ca, wiertarka, młotek gumowy.

PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

Aby montaż produktu przebiegał sprawnie przygotujcie Państwo następujące narzędzia:



WYMIARY BRODZIKA:

WYKAZ CZĘŚCI:

UWAGA:  Proszę sprawdzić kompletność produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszko-
dzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy.

 



Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła 
bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie 
szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, 
przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyb 
nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze 
ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać 
ani podważać za pomocą twardych narzędzi. 
Przed silikonowaniem należy oczyścić wszyst-
kie klejone powierzchnie z zabrudzeń. Po mon-
tażu kabiny zaleca się odczekać około 24 godzi-
ny na związanie silikonu. 

Otwory na zestaw odpływowy wykonane w bro-
dziku są standardowe. W razie konieczności 
możliwe jest zastosowanie innego zestawu od-
pływowego niż dołączony w zestawie.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie elementy 
przed montażem. Nie należy montować kabiny 
w przypadku stwierdzenia uszkodzeń którego-
kolwiek z jej elementów! Po zamontowaniu ka-
biny wszelkie reklamacje z tego tytułu nie zosta-
ną uznane!

Brodzik ustawić w wybranym miejscu i wypoziomować. Wąż odpływowy syfonu należy podłączyć do 
otworu odpływowego. Szczeliny między brodzikiem i ścianami pomieszczenia wypełnić silikonem.

UWAGI PRZED MONTAŻEM:

MONTAŻ KABINY:

INSTALACJA BRODZIKA



We właściwym miejscu wywiercić otwory w ścianie i włożyć do nich kołki. Następnie przymocować 
profil ścienny do ściany za pomocą wkrętów 4 x 30.

INSTALACJA ALUMINIOWEJ RAMY



Najpierw przymocować do brodzika wkrętami 4x20 uchwyt profilu (14). Następnie włożyć szyby 
boczne i wcisnąć je do profilu aluminiowego, który jest już przymocowany do ściany, a następnie za-
montować profil górny.

INSTALACJA SZYB BOCZNYCH



1. Zainstalować górny uchwyt. 
2. Przymocować uchwyt. 
3. Przymocować magnetyczną listwę i uszczelki plastikowe, które zamykają drzwi i zapobiegają  
 przedostawaniu się wody poza kabinę.

INSTALACJA RUCHOMYCH DRZWI



SILIKONOWANIE KABINY

Uszczelnić kabinę silikonem zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA: Przed silikonowaniem oczyścić wszystkie klejone powierzchnie! 
UWAGA: Po silikonowaniu kabiny zaleca się odczekać 24 godziny na związanie kleju!



1. W kabinie nie można korzystać z urządzeń elektrycznych.  Urządzenia takie powinny znajdować 
się poza zasięgiem osób korzystających z kabiny.

2. Nie pozostawiać w kabinie przedmiotów metalowych. Mogą one korodować.
3. Dzieci powinny korzystać z kabiny pod opieką osób dorosłych.
4. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
5. Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
6. Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać drzwi od kabiny.
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z kabiny.
8. Nie należy dopuszczać kabiny do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 85°C, otwartym pło-

mieniem lub żarzącymi się przedmiotami.
9. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
10. Maksymalne obciążenie dna brodzika to 100 kg/0,5 m2. Maksymalne całkowite obciążenie dna 

kabiny to 150 kg. 
11. Z kabiny może jednocześnie korzystać tylko jedna osoba.
12. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi normami strumień wody nie może bezpośrednio 

padać na połączenie brodzika i kabiny.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
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