
MANUAL DE INSTALARE

STN-8001 
Dim.: 100*70*196cm

Înlăturați stratul de folie protectoare 
de pe cada și capacul din ABS pentru
un aspect mai plăcut.

Pasul 6 :

-4-

Pasul 7:

Aplicați un strat subțire de silicon la îmbinarea 
cădiței cu rama inferioară a geamurilor și în
alte zone în care vedeți că este necesară
etanșarea cabinei de duș.

Nu folosiți cabina de duș cel puțin 
24 de ore de la instalare pentru a
permite uscarea siliconului.

Pasul 3:
Fixați profilul de 
prindere la perete

Profilul de fixare la 
perete trebuie 
menținut vertical

0 mm

Pasul 4:

Înșurubați mânerele
Când ușile sunt inchise,
benzile magnetice trebuie să 
se atingă pe toată lungimea lor.

Fixați întâi rolele cu șurub pe șina de glisare apoi apăsați butonul 
cu arc pentru fixarea 
completă a ușilor și 
reglați ușile folosind
o șurubelniță stea.  

Pasul 5:
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Notă: Deschiderea maximă a ușii 480mm

Detalii

A
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Pasul 2:
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A 1 A2 A4

RailWall  Frame

A 5 A 7

Side  seal

A11

Water proof 

A 9

A8 A14

Lista de accesorii

Schițele prezentate în acest manual sunt doar cu titlu informativ.
Accesoriile cabinei  dvs. pot fi diferite de cele din imagini sau pot fi montate deja.
Verificați dacă dispuneți de toate accesoriile necesare montajului.

Scule necesare
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A1 A2 A3 A4

RailWall  Frame

Water proof Side  seal

Magnetic strip

A5 A6 A7

A8 A9 A10 A11 A12 A13

Această cabină de duș este concepută pentru a fi poziționată 
pe colt. Scurgerea din podea trebuie să fie poziționată sub
cadă pentru a fi posibila racordarea sifonului de scurgere.

Conectați racordul flexibil la cada prin infiletare și conectați capătul
liber la scurgerea din podea.

Poziționați cădita în locul potrivit instalării cabinei și folosind 
o nivelă asigurați-vă ca este așezată corect reglând picioarele
și strângeți piulițele pentru a păstra reglajul.

Pasul 1:

20mm

0mm

Cădita trebuie să fie în 
nivel pe latura frontală

Trasați o dunga de 20 de mm pe fiecare
laterala a cabinei ca în imaginea de mai jos 
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