PAIGALDUSJUHEND

DUŠINURK

VESTA
1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud
vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel.
Karastatud klaas ei “kannata” lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt.
Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla
ja ülaserva-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes
tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.
NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja
muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta
vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.
Kontrollige seinte ja põranda kaldeid juba enne toote tellimist ja
konsulteerige vajadusel müüjaga.

UAB Baltijos Brasta
7B Palemono str., LT-52158 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 457021, fax: +370 37 453732
E-mail: info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

MITTESTANDARDNE DUŠINURK

STANDARDNE DUŠINURK

`

Standardse dušinurga mõõdud:

Mittestandardse dušinurga võimalikud mõõdud:

1.

80x80 A=770-800mm; B=770-800mm

A=801mm...1100mm

2.

90x90 A=870-900mm; B=870-800mm

B=801mm...1100mm

3. 100x100 A=970-1000mm; B=970-1000mm

NB! Mõõdud A ja B peavad olema võrdsed!

 Dušinurka saab vajadusel suuremaks “kasvatada”, tõmmates uste kandurprofiile
seinakinnitustest välja max 15mm.

Mõõtke ära ja lõigake õigesse mõõtu seinaklaaside

1

2

alla paigaldatavad U-profiilid. U-profiilid peavad jääma
klaaside esiservadest 19mm lühemad.

Mõõtke ära kaugused A ja B ning märkige seintele
seinaprofiilide- ja põrandale põrandaprofiilide
kruviaukude asukohad. NB! Kasutage kindlasti
loodi, et seinaprofiilid saaksid paika täiesti otse.

Puurige kruviaugud (4mm puuriga).
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Suruge kruvitüüblid aukudesse.
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Kinnitage profiilid kruvidega. NB! Kontrollige loodiga,
et need oleksid otse.

“Tõmmake”

silikoonitriip

profiilide

sisse

ning

paigaldage seinaklaasid.

Monteerige kokku ukse kandeprofiil, stopperid ja
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ümarlatt, samuti ka profiili otsade kinnitusdetailide
välimised osad (need jäävad seal esialgu vabalt
liikuma).
Stopperid kinnitage kandeprofiili külge ca 65-70mm
kaugusele profiili otstest, kasutades selleks
kuuskantvõtit.

`
Märkige ära ja tehke dušinurga sees uksega
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paralleelselt oleva seinaklaasi juurde seina sisse 2
auku (6mm) vastavalt joonisele. Need on vajalikud
ukse kandeprofiili otsa kinnitamiseks seina külge.
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Kinnitage joonisel näidatud detailid seina külge.

Ühendage kaks sirget kandeprofiili üheks täisnurkseks
kandeprofiiliks spetsiaalse ühendusdetaili abil.

Kinnitage ukse kandeprofiil koos kõige selle küljes
olevaga seinaklaaside külge.

Seinaklaas

Kandeprofiil

Ukseklaas
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Atta

Kinnitage

käepidemed.

ukseklaaside

külge

rattad

ja
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Suruge ukseklaaside esiservade külge magnetid.
Magnetite ülaservad jäävad uste ülaservadega
samale tasapinnale. Magnetite alaservad jäävad
uste alaservadest 5mm kõrgemale.

Suruge ukseklaaside alaservade külge tihendid.
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Tihendid jäävad magnetite poolt kuni magnetite
lõpuni ning lõigake need otsad viltu nagu on
magnetid.
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Asetage uksed oma kohale (nii, et rattad jäävad
kandeprofiili ja ümarlati vahele). Ukse kõrgust saab
reguleerida rataste abil (ekstsentrikud), kontrollige
loodi abil (või visuaalselt), kas ukseklaasid on ülevalt
samal kõrgusel.

Kontrollige (ja vajadusel reguleerige uksi
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ekstsentrikute abil), et uste magnetid
„haakuksid“ üksteisega.

.
Paigaldage ukse alumise serva fiksaator. Aukude
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tsentrid asuvad 27mm kaugusel seinaklaaside
sisemisest servast.
NB! Juhul kui põrandas on põrandaküte ja aukude
puurimine põrandasse on selle tõttu riskantne, siis
kasutage põrandakruvide asemel n. montaažiliimi.
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Suruge F-tihendid seinaklaaside külge (F'i „jalg” jääb
sissepoole). Tihend algab põrandaprofiili ülaservalt ja
lõpeb ülaprofiili alaserval.
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Mõõtke ja lõigake õigesse pikkusesse ukse läveliistud
(lävepakud). Pange paika läveliistude ühendusdetailid
ja kinnitage kõik silikooniga.

