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INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND IN-

STALLATION OF THE BATHTUB SCREEN

Attention! The assembly by two specialists is 

recommended.

Delivery set:

1. Fitting of the wall-mounted profile 

(tapper+self-drilling screw) – 4 sets.

2. Fitting for the profile (tapper+self-drilling 

screw) – 2 sets.

3. Fitting of the overhanging support 

(tapper+self-drilling screw) – 2sets.

4. Wall-mounted profile – 1pce.

5. Magnet strap – 1pce.

6. Magnet sealer for the door – 1pce.

7. Glass door – 1pce.

8. Door handle – 1set.

9. Unmoving part of the door hinge – 2pcs.

10. Profile– 2pcs. (upper + lower)

11. Door hinge – 2pcs.

12. Fitting screw of the hinge to the –profile 

– 4pcs.

13. Sealer for the lower edge of the door 

– 1pce.

14. Side sealer – 1pce.

15. Overhanging support – 2pсs.

Attention!

Frame height for door installation is 2005 mm, frame 

width for screen installation Bliss L 8 – 800 mm, Bliss L 

9 – 900 mm.

Assembly and installation.

1. Mark location of the overhanging supports at the 

wall, drill holes at the wall and install overhanging 

supports, having fastened them with self-drilling 

screws. 

Attention! Overhanging supports are to be 

installed according to the one vertical line.

2. Install profiles (upper and lower) into overhanging 

supports, mark holes for self-drilling screws to fasten 

the profiles t the right wall. Remove the profiles and 

prepare holes for fastening of the right parts  of the 

profiles and install tappers into them

3. Install upper and lower profile and fasten them.

4. Install hinges onto the door.

5. Install unmoving part of the hinge onto the lower 

profile

Assembly demonstration:

ATTENTION! After the assembly some time should be given for the sealer to harden. It is prohibited to use the 

product during 24 hours after the finishing of the installation works.

6. First install the door into the lower profile first, 

then into the upper one

7. Install magnet strap onto the door 

8. Install the door into the vertical position

9. Install side sealer  and sealer for the lower edge 

of the door

10. Install door handle

11. Insert magnet srap into the wall-mounted profile

12. Close the door, adjust the profile so that the door 

is moving and fasten it

13. Mark holes for fastening of the wall-mounted 

profile, prepare holes and fasten the wall-mounted 

profile to the wall

14. Seal the joints of the metal frame and a wall 

by a silicone sealer (any silicone sealer that meets 

the properties of ph-neutrality, colorlessness and 

antifumigal action can be used).
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Anleitung über den Zusammenbau und Einbau der 

Schirmwände für die Badewanne BLISS L 8, BLISS L 9

Achtung! Es empfiehlt sich, dass die Schirmwand 

durch zwei Spezialisten zusammengebaut wird.

Bestückung:

1. Befestigung des Wandanbauprofils 

(Dübel + selbstbohrende Schraube) – 4 

Sets

2. Befestigung für Profile (Dübel + 

selbstbohrende Schraube) – 2 Sets

3. Befestigung der Halterungen (Dübel + 

selbstbohrende Schraube) – 2 Sets

4. Wandanbauprofil – 1 St.

5. Magnetleiste – 1 St.

6. Magnetdichtung für die Tür – 1 St.

7. Glastür – 1 St.

8. Türklinke – 1 Set

9. der unbewegliche Teil des Türbandes 

– 2 St.

10. Profil – 2 St. (oben + unten)

11. Türband – 2 St.

12. Schraube zur Befestigung des Türbandes 

an das Profil – 4 St.

13. Dichtung für die untere Türkante – 1 St.

14. Seitendichtung – 1 St.

15. Halterung – 2 St.

Achtung!

Die Türeinbauhöhe ist 2005 mm, die Einbaubreite 

der Schirmwand ist 800 mm (Bliss L 8) bzw. 900 mm 

(Bliss L 9).

Zusammenbau und Einbau.

1. Zeichnen Sie an der Wand die Stellen ab, wo 

die Halterungen hingehören, bohren Sie Löcher 

in die Wand und setzen Sie die Halterungen darin 

ein, befestigen Sie diese mit selbstbohrenden 

Schrauben.

Achtung! Passen Sie darauf, dass die Halterungen 

in einer Senkrechten liegen.

2. Setzen Sie das obere und untere Profil in die 

Halterungen ein, zeichnen Sie die Löcher für 

selbstbohrende Schrauben ab, mit denen die 

Profile an der rechten Wand befestigt werden 

sollen. Entfernen Sie die Profile, um Bohrungen 

zur Befestigung der rechten Seite der Profile zu 

erstellen, setzen Sie Dübel in die Bohrungen ein.

3. Platzieren Sie das obere und untere Profil und 

verankern Sie diese.

4. Bringen Sie die Türbänder an die Tür an.

5. Bringen Sie den unbeweglichen Teil des 

Türbandes am unteren Profil an.

Bild zur Veranschaulichung 
des Montagevorgangs:

ACHTUNG! Nach dem Zusammenbau muss man dem Dichtungsmittel Zeit lassen, damit es 
in Ruhe bindet. Es ist untersagt, die Schirmwand während der ersten 24 Stunden nach der 
Fertigstellung der Montagearbeiten zu benutzen!

6. Setzen Sie die Tür zuerst auf das untere Profil 

und anschließend auf das obere Profil.

7. Bringen Sie die Magnetleiste an der Tür an.

8. Stellen Sie die Tür senkrecht auf.

9. Bringen Sie die Seitendichtung und die Dichtung 

an der unteren Türkante an.

10. Bauen Sie die Türklinke ein.

11. Setzen Sie die Magnetleiste ins 

Wandanbauprofil ein.

12. Machen Sie die Tür zu, stellen Sie das 

Wandanbauprofil so ein, dass die Tür funktioniert, 

und befestigen Sie es.

13. Zeichnen Sie die Löcher zur Befestigung des 

Wandanbauprofils ab, bohren Sie die Öffnungen 

vor und befestigen Sie das Wandanbauprofil an 

der Wand.

14. Dichten Sie die Stoßstellen zwischen dem 

Metallrahmen und der Wand mit Silikon ab (geeignet 

ist jedes beliebige Silikondichtungsmittel, das pH-

neutral, farbenlos und schimmelbeständig ist).
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Инструкция по сборке и установке шторок на ванну BLISS L 8, BLISS L 9

Внимание! Рекомендуется сборка силами двух специалистов. 

Комплектация:

1. Крепеж пристенного профиля 

(дюбель+саморез) – 4 компл.

2. Крепеж  профилей (дюбель+саморез) 

– 2 компл.

3. Крепеж кронштейнов 

(дюбель+саморез) – 2компл.

4. Пристенный профиль – 1шт.

5. Магнитная планка - 1шт.

6. Магнитный уплотнитель на дверь – 

1шт.

7. Стеклянная дверь – 1шт.

8. Дверная ручка – 1компл.

9. Неподвижная часть дверной петли 

– 2шт.

10. Профиль – 2шт. (верхний + нижний)

11. Дверная петля – 2шт.

12. Винт крепления петли к профилю – 

4шт.

13. Уплотнитель на нижний край двери 

– 1шт.

14. Боковой уплотнитель – 1шт.

15. Кронштейн – 2шт.

Внимание!

Высота проема для установки двери 2005 мм, 

ширина проема для установки шторки Bliss L 8 – 

800 мм, Bliss L 9 – 900 мм.

Сборка и установка.

1. Наметьте на стене места установки 

кронштейнов, просверлите  отверстия в стене 

и установите кронштейны, закрепив с помощью 

саморезов. 

Внимание! Кронштейны должны быть 

установлены на одной вертикальной линии.

2. Установите профиля (верхний и нижний) в 

кронштейны, наметьте отверстия для саморезов 

крепления профилей к правой стене. Удалив 

профиля подготовьте отверстия для крепления 

правых частей профилей и установите в них 

дюбели

3. Установите верзний и нижний профиля и 

закрепите их.

4. Установите петли на дверь.

5. Установите неподвижную часть петли на 

нижний профиль

Иллюстрация монтажа:

ВНИМАНИЕ! После сборки требуется дать время затвердевания герметику. 
Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения 
монтажных работ.

6. Установите дверь сначала на нижний профиль, 

а затем на верхний профиль

7. Установите магнитные планку на дверь 

8. Установите дверь в вертикальном положении

9. Установите боковой уплотнитель и 

уплотнитель на нижний край двери

10. Установите дверную ручку

11. Вставьте магнитную планку в пристенный 

профиль

12. Закройте дверь, отрегулируйте пристенный 

так, чтобы дверь функционировала и закрепите

13. Наметьте отверстия для крепления 

пристенного профиля, подготовьте отверстия и 

закрепите пристенный профиль к стене

14. Загерметизируйте силиконовым 

герметиком места примыкания металлической 

рамы к стене (показан к применению 

любой силиконовый герметик отвечающий 

свойствам ph-нейтральности, бесцветности, 

противоплесенности).
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Інструкція по збірці і установці шторок на ванну BLISS L 8, BLISS L 9

Увага! Рекомендується збірка силами двох фахівців.

Комплектацiя:

1. Кріплення пристінного профілю 

(дюбель + саморіз) - 4 компл.

2. Кріплення профілів (дюбель + саморіз) 

- 2 компл.

3. Кріплення кронштейнів (дюбель + 

саморіз) - 2компл.

4. Пристінний профіль - 1шт.

5. Магнітна планка - 1шт.

6. Магнітний ущільнювач на двері - 1шт.

7. Склянi двері - 1шт.

8. Дверна ручка - 1компл.

9.  Нерухома частина дверної петлі - 2шт.

10. Профіль - 2шт. (Верхній + нижній)

11. Дверна петля - 2шт.

12. Гвинт кріплення петлі до профілю - 

4шт.

13. Ущільнювач на нижній край дверей 

- 1шт.

14. Боковий ущільнювач - 1шт.

15.  Кронштейн - 2шт.

Увага!

Висота отвору для установлення дверей 2005 

мм, ширина отвору для встановлення шторки 

Bliss L 8 - 800 мм, Bliss L 9 - 900 мм.

Збірка і установлення.

1. Намітьте на стіні місця встановлення 

кронштейнів, просвердлите отвори в стіні і 

встановіть кронштейни, закріпивши за допомогою 

саморезов.

Увага! Кронштейни повинні бути встановлені на 

одній вертикальній лінії.

2. Встановіть профілю (верхній і нижній) в 

кронштейни, намітьте отвори для саморізів 

кріплення профілів до правої стіни. Видаливши 

профіль підготуйте отвори для кріплення правих 

частин профілів і встановіть в них дюбелі

3. Встановіть верзній і нижній профілю і  

закріпіть їх.

4. Встановіть петлі на двері.

5. Встановіть нерухому частину петлі на  

нижній профіль

6. Встановіть двері спочатку на нижній профіль, а 

Ілюстрація монтажу:

УВАГА! Після збірки потрібно дати час затвердіння герметику. Забороняється 
використання виробу протягом 24 годин після завершення монтажних робіт.

потім на верхній профіль

7. Встановіть магнітні планки на двері

8. Встановіть двері у вертикальному положенні

9. Встановіть бічній ущільнювач і ущільнювач на 

нижній край дверей

10. Встановіть дверну ручку

11. Вставте магнітну планку в пристінний профіль

12. Закрийте двері, відрегулюйте пристінний так, 

щоб двері функціонували і закріпіть

13. Намітьте отвори для кріплення пристінного 

профілю, підготуйте отвори і закріпите пристінний 

профіль до стіни

14. Загерметізіруйте силіконовим герметиком 

місця примикання металевої рами до стіни 

(показаний до застосування будь-силіконовий 

герметик відповідає властивостям ph-

нейтральності, безбарвності, протівоплесенності).
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