
 

  



OSTRZE¯ENIE  
 
Proszê nie u¿ytkowaæ kabiny przez pierwsze 24 godziny od monta¿u, aby silikon móg³ 
wyschn¹æ ca³kowicie. 
 
Informacje ogólne 
 
Przed rozpoczêciem monta¿u prosimy sprawdziæ czy wszystkie elementy zawarte w 
instrukcji znajduj¹ siê w opakowaniu oraz czy nie s¹ uszkodzone. W przypadku 
uszkodzeñ lub braków prosimy o pilny kontakt ze sprzedawc¹. 
 
UWAGA: NIE MONTOWAÆ ELEMENTÓW USZKODZONYCH  
 

a) przed rozpoczêciem monta¿u proszê zapoznaæ siê z instrukcj¹, proszê 
sprawdziæ czy ma siê wymagane narzêdzia i elementy sk³adowe kabiny. Nale¿y 
postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ 
b) Proszê  nie u¿ywaæ ostrych ani twardych narzêdzi podczas monta¿u, aby 
unikn¹æ uszkodzenia szyb. W razie potrzeby u¿yæ gumowego m³otka. 

 
UWAGA: szk³o hartowane nie mo¿e byæ przerabiane. 
 
 
Podczas wiercenia otworów w œcianie proszê zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ aby 
unikn¹æ przeciêæ rur b¹dŸ kabli. 
 
 
UWAGA: kabina jest ciê¿ka, mo¿e wymagaæ 2 osób do monta¿u 
 
 
Czyszczenie i konserwacja: 
 
Kabina po u¿yciu powinna byæ umyta wod¹ z myd³em. Jest to szczególnie istotne, aby 
unikn¹æ osadzania siê kamienia czy osadów. Codzienne czyszczenie mo¿e byæ 
wykonywane za pomoc¹ zwyk³ych œrodków czystoœci i miêkkiej szmatki. Niewskazane 
jest u¿ywanie œrodków bazuj¹cych na acetonie i amoniaku, jak równie¿ ostrych g¹bek. 
Proszê unikaæ kontaktu z silnie ¿r¹cymi œrodkami chemicznymi jak rozpuszczalniki czy 
zmywacze do farb. 
  



 

WARNING  
 
Please do not use the shower cabin for the first 24 hours from the installation, in order to 
let the silicon completely dry. 
 
General informations 
 
Before the installation please check, or you have all the elements, mentioned in the 
manual the same as in the package, and check if they are not broken or damaged. In 
case of damage or lacks, please contact the seller immediately 
 
WARNING: DON'T INSTALL BROKEN ELEMENTS  
 

a) before the installation please read the manual carefully, please check if it has 
tolls required for installation and all the elements of the cabin. One has to follow 
the instruction. 
b)Please do not use sharp or hard tools during the installation, to avoid damages 
of the windscreens. If necessary please use the rubber hammer 

 
WARNING:  tempered glass cannot be remade 
 
Please be very careful whilst drilling the holes in the wall, in order to avoid cutting off 
the pipes or cables 
 
WARNING: cabin is heavy, it may require 2 people to install. 
 
Cleaning & Maintenance 
 
The cabin should be cleaned with water and soap. It's necessary to avoid scale and 
plaque. 
Daily cleaning may be done by cleaning supplies and soft cloth. It's inadvisable to use the 
cleaning supplies based on aceton and ammonia and also sharp sponges. Please avoid 
contact with strongly caustic chemicals like solvents or paint removers. 



 

1. Upewnij siê, ¿e pod³oga b¹dŸ brodzik jest dobrze 
wyprofilowany. 

 



 

2. Zmierz odleg³oœæ miêdzy œcianami na górze i 
dole. Utnij profil górny i dolny do odpowiedniej 
odleg³oœci. 

 



 

3. Zanim zamontujesz dolny profil i umieœcisz go przy 
œcianie, ustal kierunek otwierania drzwi zgodnie z 
instrukcj¹. 

 



 

4. Zamontuj czêœæ sta³¹ drzwi prysznicowych.

 

 



 

5. Zamontuj profil górny i w³ó¿ gumow¹ uszczelkê. 
 



 

6. Powieœ profil na rolkach. 
  



 

7. Powieœ koñce kabiny na rolkach. Wyreguluj górne 

rolki,  jeœli konieczne aby wyrównaæ szyby i upewniæ siê, 
¿e drzwi zamykaj¹ siê poprawnie. 

 



 

8. nale¿y uszczelniæ kabinê dobrym silikonem, 
zawsze uszczelniaj kabinê od zewn¹trz, nigdy z 
obu stron! 

 



 

9. Proszê nie u¿ytkowaæ kabiny przez pierwsze 24 
godziny od monta¿u, aby silikon móg³ ca³kowicie 
wyschn¹æ. 
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