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DUŠAS KABĪNE

 MONTĀ ĀS INSTRUKCIJ . Ž A

Pirms  uzstādī
ārliecināties,  vai  nav  bojāta  elektrības  vai 

ūdens padeve sienās, grīdās vai ārpusē, jo jūs 
uzņematies     atbildību     par     

ādī ās  virsmas  pirms 
montā ānotīra ar parasto stiklu tīrī
īdzekli. Montā īkst izmantot tikai sanitāro 
silikonu.  Iepakojumā  eso āli  ir 
jāpasargā   no   tie īzēm   vai 
keramikas  izstrādājumiem.  Pēc  izsaiņo

ā ielikt U 
veida  profilos.  Pēc  stikla  materiālu  montā
āizvairās no pēk ņām vai spēcīgām kustībām. 
Visi   uzstādī āveic   saskanīgi, 
sekojot norādēm pamācībā, lai beigu produkts 
būtu kvalitatīvs un du īne – hermētiska. 
Visi izmēri ir norādīti milimetros. 
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 MORTA PLUSS



A

B

slieksnis  15-19 mm

15-19 mm 15-19 mmA

B

Labajā pusē 
montējamas durvis

Kreisajā pusē 
montējamas durvis

instalācij
as izmēri

instalācij
as izmēri

80x80 779-784 779-784

90x90 879-884 879-884

100x100 979-984 979-984

B (mm)

Nestandarta dušas kabīnes
intervālā 700...1300X700...1300

mm

Kabīnes
augstum
s (mm)

Drošs 6 mm rūdīts stikls

1900

Durvis C
780 mm

880mm

980mm

mm

Dušas
kabīne 

cm A (mm)

90х90 879-884 879-884 600





uzlime
наклейка

uzlime
наклейка

uzlime
наклейка

uzlime
наклейка

uzlime
наклейка

uzlime
наклейка

Uzlime
Easy cleaning

surface
FAST DROPS

наклейка

uzlime ieksa
наклейка внутри

А ВС



Pateicamies Jums, ka izvēlējāties mūsu izstrādājumu. 
Novēlam, izmantojot mūsu izstrādājumu, labi iesākt un pabeigt katru mīļu 
dienu.
Jūsu izvēlētā izstrādājuma stikli ir pārklāti ar speciālu hidrofobisku 
pārklājumu - Ātrās lāses". Šis pārklājums nodrošina to, ka uz Jūsu kabīnes 
stikliem būs mazāk netīrumu un tos būs vieglāk notīrīt, nekā no parasta 
stikla izgatavotus.
Pārklājums ir izgudrots un izgatavots Vācijā. Ja pienācīgi kopsiet, tas kalpos 
Jums ne mazāk kā 5 gadus.
Ātrās lāses"irtikai vienā stikla pusē. Uz tās ir uzlīmētajāsīte". Tā ir dušas 

kabīnes stikla iekšpuse.
Izstrādājumus, kuri klāti ar Ātro lāšu" pārklājumu, ir pavisam vienkārši kopt. 
Pārklājums nejauj netīrumiem pieķerties" stiklam, tāpēc lielākā netīrumu 
daļa vienkārši notek. Pateicoties pārklājuma īpatnībām, pat tie netīrumi, kas 
palikuši uz stikla, nevar tajā iesūkties, tāpēc tos var viegli notīrīt ar mitru 
salveti.To var arī nedaudz samitrināt ar parasto stikla tīrītāju.
Ātro lāšu" pārklājums ir mūsu rūpnīcā izveidota sevišķi plāna plēvīte stiklu 

pārklāšanai, tāpēc šādu stiklu tīrīšanai nedrīkst izmantot:
- tīrīšanas līdzekļus, kuru pH ir mazāks nekā4 (stipri skābi saturošie tīrīšanas 
līdzekļi)
- tīrīšanas līdzekļus, kuru pH ir lielāks nekā 10 (stipri sārmainie tīrīšanas līdzekļi)

abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
mikrošķiedras salvetes.

Šie līdzekļi arī nemaz nav nepieciešami - uz stikla palikušos netīrumus 
bezjebkādām pūlēm var notīrīt ar mitru salveti.
Ātro lāšu" pārklājums priecē ne tikai artīrākām virsmām un vieglāku to 

tīrīšanu, bet arī ar to, ka lāses skaisti notek.Tās var aicināt Jūs uz deju, 
uzzīmēt Jums īpašu zīmējumu, kopā ar Jums skumt un priecāties...
Lai labs rīta sākums Jums kļūtu par labām vakara beigām! - novēl 
UAB Baltijos Brasta"darbinieki!
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Благодарим Вас что выбрали наше изделие Желаем пользуясь нашим изделием хорошо начать и закончить
каждый божий день
Стекла выбранного Вами изделия покрыты специальным гидрофобным покрытием Быстрые капли
Покрытие обеспечивает то что на стеклах Вашей кабины будет меньше грязи чистить их станет легче чем обычное
стекло
Покрытие создано и произведено в Германии При правильной эксплуатации оно прослужит Вам не менее 5 лет
Быстрые капли только с одной стороны стекла На ней приклеена капелька Это внутренняя сторона стекла

душевой кабины
Быстрые капли это очень просто Они мешают грязи проникнуть на стекло поэтому большая их часть просто

сбегает Из за особенностей покрытия даже оставшаяся на стекле грязь не может проникнуть в стекло поэтому для
ее устранения достаточно влажной салфетки Можно только немного смочить ее обычным стеклоочистителем
Покрытие Быстрые капли это сформированная на нашем предприятии для покрытия стекла очень тонкая
прозрачная пленка поэтому для чистки нельзя использовать
   очистители, pH которых меньше 4 (сильные кислотные очистители
   очистители, pH которых больше 10 (сильные щелочные очистители

абразивные очистители
микрофибные салфетки

Этих средств просто и не надо оставшаяся на стеклах грязь устраняется без большого труда влажной салфеткой
Покрытие Быстрые капли радует не только более чистой поверхностью и легкой чисткой но и красиво сбегающими
каплями Они могут пригласить Вас на танец нарисовать Вам картину вместе грустить и радоваться
Чтобы начало хорошего утра стало концом хорошего вечера Вам желают работники

 ,    . ,   ,     
  .
,   ,     - « ». 

  ,         ,     ,    
.

     .   ,     .
« »     .    « ».     

 .
«  »-    .     « »   ,       

. -  ,     ,     ,   
    .       . 

 «  »,            
 ,      :

-   );
-   );
-     ;
-     .

      -           .
 «  »          ,      

.      ,   ,    ...
          „3AO Baltiļos Brasta"!



В



В







Ieksa
внутри

Ara
снаружи





1

2 3

4



А

А



А

А

Х

Х=А-10mm



Ieksa
внутри

Ara
снаружи



90

90









3

1

2

4





G=D

2

1

3

4







C



C



Ieksa
внутри

Ara
снаружи





+ -

+ + 

- -

+ -

4-7mm:


