
1. Sustatykite dušo kabinos sienas ir sujunkite jas tarpusavyje varžtais 
pagal išgręžtas skyles. 2 sekcijų elementų sujungimo vietose naudokite 
varžtus M6x50. Varžtai tvirtinami galvutėmis į dušo išorę. Dušo kabinos 
apatiniuose kampuose įstatykite T-formos kojeles ir pritvirtinkite jas 
savisriegiais varžtais 4,2х16 mm (kiekviena kojelė turi būti 
pritvirtinta bent vienu savisriegiu varžtu). 
2. Polikarbonato dangą supjaustykite gabalėliais 1x2,1 m – 4 lapus. 
Vienoje dušo kabinos pusėje vertikaliai padėkite polikarbonato lapo 
dalį.  Sulygiuokite kraštus ir pritvirtinkite varžtais 45–50 mm atstumu 
tarp varžtų. Nukirpkite išsikišančią polikarbonato dalį išilgai antrojo 
krašto. 
3. Analogiškai kitas dušo kabinos sieneles padenkite polikarbonato 
danga. Polikarbonato dangos plokštės ant dušo kabinos rėmo 
montuojamos taip, kad ta pusė, kuri turi apsaugą nuo UV spindulių, būtų 
išorinėje dušo kabinos pusėje.  
4. Prieš montavimą  polikarbonato danga turi būti su apsaugine plevele, 
saugančia nuo UV spindulių. Tik jau montuodami dangą, nuimkite 
apsauginę plėvelę.  
5. Pritvirtinkite skląstį ir suktuką ant durų rėmo. Suktuką pritvirtinkite 
durų išorėje, o skląstį vidinėje pusėje. Tvirtinkite Jums patogioje vietoje. 
6. Vertikaliai įpjaukite polikarbonato dangą ant durų palei lankstus.  
7. Jei turite vandens rezervuarą, pastatykite jį ant dušo ir pritvirtinkite.  
8. Po kojelėmis iškaskite 25 cm gylio skylę, sulygiuokite dušo kabiną ir 
užbetonuokite kojeles.   
9.  Montuojant vandens baką būtina jį papildomai pritvirtinti virvėmis, 
įtempimo juostomis.  
 
 
 

Gamintojas pasilieka teisę keisti dušo kabinos dizainą be įspėjimo 
vartotojui! 

 

 

LAUKO DUŠO KABINA BE KORIDORIAUS 
Iš cinkuoto vamzdžio profilio 
Padengta polikarbonato danga 

SURINKIMO INSTRUKCIJA 

 
                                               Mielas kliente! 
     Dėkojame, kad įsigijote lauko dušo kabiną, kuri yra specialiai skirta statyti  
prie vasarnamių ir sodo teritorijose. Cinkuotas rėmo profilis suteikia 
atsparumą įvairioms oro sąlygoms. 
    Prieš montuodami lauko dušo kabiną, atidžiai perskaitykite surinkimo 
instrukciją! 
    Linkime malonaus ir ilgalaikio naudojimo ir tikimės, kad ši dušo kabina 
visiškai atitiks jūsų lūkesčius! 

SAUGAUS NAUDOJIMO REKALAVIMAI 
1.  Prieš montuodami dušo kabiną, atidžiai perskaitykite instrukciją. 

Netinkamas surinkimas gali sugadinti dušo rėmą arba sukelti pavojų 
naudojantis dušo kabina. 



2. Plotas, kuriame planuojate montuoti dušo kabiną, turėtų būti kuo 
lygesnis, be jokių žemės paviršiaus nelygumų. Dušo kojos turi būti 
betonuojamos.  

3. Montuojant vandens baką, būtina papildomai jį pritvirtinti prie rėmo, 
naudojant virves, įtempimo juostas. Žiemos periodu baką reikia 
nuimti ir laikyti uždaroje patalpoje, išpylus iš bako visą vandenį.  

4. Nestatykite dušo kabinos šalia atviro ugnies šaltinio! 
5. Norint nepažeisti polikarbonato dangos, valymui rekomenduojame 

naudoti indų ploviklį ar muilą ir minkštą kempinę. 
Niekada nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių produktų valymui! 

6. Nerekomenduojama savarankiškai keisti gaminio dizaino. 
 
                                              DĖMESIO! 
Būtinos saugos priemonės eksploatuojant  vandens baką su kaitinimo 

elementu (jei toks yra): 
-  Nenaudokite teno esant lietingam orui. 
-  Prieš prijungdami dušo baką prie elektros lizdo, patikrinkite vandens 

lygį rezervuare, jis turėtų būti aukštesnis nei teno; 
-  Norint pašalinti elektros smūgio riziką, būtina naudoti baką su RCD 

(liekamosios srovės įtaisu); 
-  Nenaudokite teno, jei elektros laidas yra pažeistas; 
-  Neleiskite vandeniui patekti į elektros prietaisų kontaktinius taškus; 
-  Dušo baką naudokite tik tada, kai išjungtas tenas. 

 
1. PRODUKTO ARAŠYMAS 

Dušo kabina (toliau - dušas) yra skirta vandens procedūroms 
vasarą sodo sklypuose. Dušo kabinos konstrukcija, pagaminta iš 
cinkuoto vamzdžio 20x20 mm ir 20x15 mm, rėmas dengiamas 
polikarbonato danga. 

Vandens bakas į komplektaciją neįeina – įsigyjama atskirai! 
Dušo rėmo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ±10 mm: 

945х945х2100. 
Dušo grindys pagamintos iš spygliuočių medienos. 
Dušo kabinos be koridoriaus padengimui polikarbonato danga 

reikės – 2,1 x 1 m – 4 lapai.  
 

KOMPLEKTACIJA 
Nr.  Detalės pavadinimas Kiekis 

vnt. 
Skiriamieji bruožai 

1 945 mm pločio galinė siena 1 Turi vidurinį skersinį 
2 Kairioji dušo rėmo pusė 905 

mm pločio 
1 Atrama lentoms 

virinama žemiau 
3 Dešinioji 905 cm pločio dušo 

rėmo pusė 
1 Atrama lentoms 

virinama žemiau 
4 Dušo rėmo 945 mm pločio 

priekinė siena 
1 Su durimis 

5 Durys 1  
6 Varžtas М6х50 mm, su 

poveržlėmis ir veržlėmis 
16  

7 Skląstis 1  
8 Suktukas 1  
9 Lankstai 2  

10 Savisriegiai varžtai 4,2х16 mm 
furnitūros ir kojelių tvirtinimui 

22 Be guminės poveržlės 

11 Savisriegiai važtai 
polikarbonato dangos 
tvirtinimui 5,5х25 mm su 
gumine poveržle 

70  

12 Lentos dušo padėklui 6  
13 T formos kojelės (tvirtinimui į 

žemę) 
4  

                         3. SURINKIMO INSTRUKCIJA 
Surinkimui Jums papildomai reikės: 
- atsuktuvo su 8 mm galvute; 
- veržliarakčio 10 mm; 
- statybinio peilio; 
- kryžminio atsuktuvo; 
- apsauginių pirštinių. 
 
 
 

Surinkimo žingsniai 


