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 SHOWER ENCLOSURE BLISS ROUND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALLATION

Use neutral (not acid) silicone for joints treatment!
Locations to be sealed: tray and a wall, profile and glass, glasses and tray.

Delivery set:

1) Install shower tray and connect drain. Adjust 
horizontal location of the tray with the help of 
installation feet (drw.1).
2) Mark fastening location for aluminum profiles at 
the wall, then drill the holes by means of electric 
drill. Install plastic tappers into the holes (drw.2).
3) Connect holes of the profiles with the holes at 
the wall. Fasten aluminum profiles with the screws 
(drw.2).
4) Install two arced side glass panels into the 
intended profiles and ensure that they are installed 
vertically (drw.3).
5) Insert arc ends (f) into the upper side of the 
profile and fasten them. Insert fitting holders (g) into 
the arc and fasten them at the glass panels. Mark 
connection of the arc at the tile. With drill and tapers 
attach arcs to the walls of a bathroom. Arc should be 
safely fixed at the walls (drw4,5).
6) Install unmoving part of the hinge onto the side 

glass panel. Install moving part of the hinge onto the 
glass panel. Connect glass door and side panel so 
that hinges parts be connected and fasten them by 
screws (upper and lower) (drw.6).
7) Screw in screws (p) into the handle (b). Install 
gaskets (h), (c), (i) (see drw.6). Attach handle onto 
the arced moving door and install (screw) other 
parts of the handle (d); (e).
8) Install rubber insulation onto both glass panels 
and install magnet above. Ensure that the door 
slides smoothly. Fix a magnet onto another panel.
9) Attach rubber sealer (G) onto the glass panel (B) 
(without closing the magnet).
Attach second pair of sealers onto the opposite 
glass panel.
Attach lower sealer (H) onto the lower edge of the 
moving panel (C) (drw.7).
10) Install stopper (K) at the side glass panel 
through a special hole (drw.8).
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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.

CLEANINg AND MAINTENANCE Of THE 
SHOWER ENCLOSURE
- For cleaning of the shower enclosure use soft 
detergents and soap.
- Do not use aggressive detergents for cleaning of 
the shower enclosure.
- Strong contaminations at the shower enclosure 
surface are recommended to be treated by diluted 
vinegar and then to rinse with water.
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 ANLEITUNg ÜBER DEN ZUSAMMENBAU DER DUSCHECkE

EINBAU
Zur Abdichtung der Verbindungsstellen ist Silikon auf neutraler Basis (d.h. nicht säurehaltig) zu verwenden!
Abzudichten sind die Stoßstellen zwischen der Brausetasse und der Wand, zwischen dem Profil und der 
Glasscheibe, zwischen der Glasscheibe und der Brausetasse.
Bestückung:

1) Platzieren Sie die Brausetasse und schließen Sie 
den Abfluss an. Stellen Sie die waagerechte Lage 
der Brausetasse ein, indem Sie an den Einstellfüßen 
schrauben (Abb. 1).
2) Zeichnen Sie an der Wand ab, wo die Alu-Profile 
befestigt werden sollen. Bohren Sie anschließend 
mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in die 
Wand. Setzen Sie in die nunmehr vorgebohrten 
Löcher Plastikdübel ein (Abb. 2).
3) Halten Sie die Profile so gegen die Wand, dass 
die Öffnungen in den Profilen mit den Bohrungen 
in der Wand zusammenpassen. Befestigen Sie die 
Alu-Profile mit den Schrauben (Abb. 2).
4) Setzen Sie die beiden bogenförmigen 
Glasscheiben der Seitenplatten in die hierfür 
vorgesehenen Profile ein und prüfen Sie, ob sie 
senkrecht platziert sind (Abb. 3).
5) Setzen Sie die Bogenendstücke (f) auf das obere 
Profilende auf und befestigen Sie diese. Bringen Sie 

die Halterungen der Befestigung (g) an den Bogen 
an und befestigen Sie diese an den Glasplatten. 
Zeichnen Sie auf den Kacheln ab, wo der Bogen 
anliegen soll. Befestigen Sie die Bögen an die 
Wände des Badezimmers unter Benutzung einer 
Bohrmaschine und der Dübel. Der Bogen soll an der 
Zimmerwand sicher befestigt sein (Abb. 4, 5).
6) Bringen Sie den unbeweglichen Teil des 
Türbandes an der Glasscheibe der Seitenplatte an. 
Montieren Sie den beweglichen Teil des Türbandes 
an der Glastür. Bringen Sie die Glastür und die 
Seitenplatte so zusammen, dass der untere und 
obere Teil des Türbandes zusammenpassen, und 
befestigen Sie diese mit (oberen und unteren) 
Schrauben (Abb. 6).
7) Schrauben Sie in die Türklinke (b) die Schrauben 
(p) ein. Setzen Sie die Einlagen (h), (c), (i) (s. 
Abb.6) ein. Befestigen Sie die Türklinke an die 
bogenförmige bewegliche Tür und bringen Sie 
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1(durch Anschrauben) die Gegenteile der Türklinke 
(d); (e) an.
8) Bringen Sie die Gummidichtung an den beiden 
Glasplatten an und bauen Sie oberhalb der 
Dichtungen einen Magnet ein. Vergewissern Sie 
sich der Leichtgängigkeit der Tür. Befestigen Sie 
den Magnet an der zweiten Platte.
9) Befestigen Sie die Gummidichtung (G) an der 
Türplatte (B) (ohne dass sie den Magnet überdeckt).
Befestigen Sie das zweite Dichtungsduo an der 
gegenüberliegenden Glasplatte.
Befestigen Sie die untere Dichtung (H) an der 
unteren Kante der beweglichen Tür (C) (Abb. 7).
10) Setzen Sie den Blindstopfen (K) in die 
Seitenglasplatte ein, indem Sie die dafür 
vorgesehene Öffnung benutzen (Abb. 8).
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ACHTUNg! NACH DEM ZUSAMMENBAU 
MUSS MAN DEM DICHTUNgSMITTEL 
ZEIT LASSEN, DAMIT ES IN RUHE 
BINDET. ES IST UNTERSAgT, DIE 
DUSCHECkE WäHREND DER ERSTEN 24 
STUNDEN NACH DER fERTIgSTELLUNg 
DER MONTAgEARBEITEN ZU 
BENUTZEN.

REINIgUNg UND pfLEgE DER 
DUSCHECkE
- Benutzen Sie zur Reinigung der Duschecke milde 
Reinigungsmittel oder Seife.
- Benutzen Sie zur Reinigung der Duschecke keine 
aggressiven Reinigungsmittel.
- Es ist ratsam, schwere Verschmutzungen auf den 
Duschecke-Oberflächen vorab mit verdünntem 
Essig zu behandeln und mit Wasser auszuspülen.
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	 ИНСТРУКЦИЯ	ПО	СБОРКЕ	ДУШЕВОГО	УГОЛКА	BLISS	ROUND

УСТАНОВКА 
Для герметизации соединений используйте силикон на нейтральной основе (не кислотный)! 
Места герметизации: поддон со стеной, профиль со стеклом, стекла с поддоном.

 
КОмПЛЕКТАЦИЯ:

1) Установите душевой поддон и подведите 
слив. Отрегулируйте горизонтальное положение 
поддона при помощи установочных ножек (рис.1).
2) Отметьте на стене места крепления ал. 
профиля, затем просверлите отверстия при 
помощи электродрели. Установите в отверстия 
пластиковые дюбеля (рис.2).
3) Совместите отверстия на профилях с 
отверстиями, сделанными в стене. Закрепите 
алюминиевые профили при помощи винтов 
(рис.2).
4) Установите две дугообразные боковые 
стеклянные панели в предназначенные для них 
профили и убедитесь в том, что они установлены 
вертикально (рис.3).
5) Вставьте наконечники дуги (f) в верхний край 
профиля и закрепите их. Вставьте держатели 
крепления (g) в дугу и закрепите их на 
стеклянных панелях. Наметьте на кафеле места 

примыкания дуги. С помощью дрели и дюбелей 
прикрепите дуги к стенам ванной комнаты. Дуга 
должна быть надежно зафиксирована на стенах 
(рис4,5).
6) Установите неподвижную часть петли на 
боковую стеклянную панель. Установите 
подвижную часть петли на стеклянную дверь. 
Совместите стеклянную дверь и боковую панель 
таким образом, чтобы части петли совпали и 
закрепите их при помощи винтов (верхнего и 
нижнего) (рис.6).
7) Вкрутите в ручку (b) винты (p). Установите 
прокладки (h), (c), (i) (см. рис.6). Прикрепите 
ручку на дугообразную подвижную дверь и 
установите (прикрутите) ответные части ручки 
(d); (e).
8) Установите резиновую изоляцию на обе 
стеклянные панели и поверх установите магнит. 
Убедитесь, что дверь гладко скользит. Закрепите 
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1магнит на второй панели.
9) Прикрепите резиновый уплотнитель (G) на 
стеклянную панель (B) (не закрывая магнит).
Прикрепите вторую пару уплотнителей на 
противоположную стеклянную панель.
Прикрепите нижний уплотнитель (H) на нижнюю 
часть подвижной двери (C) (рис.7).
10) Установите заглушку (K) на боковую 
стеклянную панель через специальное отверстие 
(рис.8).
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ВНИмАНИЕ!	ПОСЛЕ	СБОРКИ	
ТРЕБУЕТСЯ	ДАТь	ВРЕмЯ	
зАТВЕРДЕВАНИЯ	ГЕРмЕТИКУ.	
зАПРЕщАЕТСЯ	ИСПОЛьзОВАНИЕ	
ИзДЕЛИЯ	В	ТЕчЕНИИ	24	чАСОВ	
ПОСЛЕ	зАВЕРШЕНИЯ	мОНТАжНых	
РАБОТ.

чИСТКА	И	УхОД	зА	ДУШЕВым	
УГОЛКОм 

- Используйте для очистки душевого уголка 
мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки душевого уголка 
агрессивные моющие средства.
- Сильные загрязнения на поверхности душевого 
уголка рекомендуется обработать разбавленным 
уксусом и затем смыть водой.
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	 ИНСТРУКЦIЯ	зI	зБИРАННЯ	ДУШОВОГО	КУТОчКА	BLISS	ROUND

УСТАНОВЛЕННЯ
Для герметизації з'єднань використовуйте силікон на нейтральній основі (не кислотний)!
Місця герметизації: піддон із стіною, профіль зі склом, скла з піддоном.

КОмПЛЕКТАЦіЯ:

1) Встановіть душовий піддон і підведіть злив. 
Відрегулюйте горизонтальне положення піддону 
за допомогою настановних ніжок (мал.1).
2) Позначте на стіні місця кріплення ал. профілю, 
потім просвердлите отвори за допомогою 
електродрилі. Встановіть в отвори пластикові 
дюбелі (мал.2).
3) Вирівняйте отвори на профілях з отворами, 
зробленими в стіні. Закріпіть алюмінієві профілі 
за допомогою гвинтів (малс.2).
4) Встановіть дві дугоподібні бічні скляні панелі 
в призначені для них профілі і переконайтеся в 
тому, що вони встановлені вертикально (мал.3).
5) Вставте наконечники дуги (f) у верхній край 
профілю і закріпіть їх. Вставте тримачі кріплення 
(g) в дугу і закріпіть їх на скляних панелях. 
Намітьте на кахлі місця примикання дуги. За 
допомогою дрилі і дюбелів прикріпіть дуги до 
стін ванної кімнати. Дуга повинна бути надійно 

зафіксована на стінах (мал4, 5).
6) Встановіть нерухому частину петлі на бічнi 
скляні панелі. Встановіть рухому частину петлі 
на скляні двері. Вирівняйте скляні двері і бічну 
панель таким чином, щоб частини петлі співпали 
і закріпіть їх за допомогою гвинтів (верхнього та 
нижнього) (мал.6).
7) Вкрутіть в ручку (b) гвинти (p). Встановіть 
прокладки (h), (c), (i) (див. мал.6). Прикріпіть 
ручку на дугоподібну рухливу дверь і встановіть 
(прикрутіть) у відповідь частини ручки (d); (e).
8) Встановіть гумову ізоляцію на обидві скляні 
панелі і поверх встановіть магніт. Переконайтеся, 
що двері гладко ковзає. Закріпіть магніт на 
другий панелі.
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19) Прикріпіть гумовий ущільнювач (G) на скляну 
панель (B) (не закриваючи магніт).
Прикріпіть другу пару ущільнювачів на 
протилежну скляні панелі.
Прикріпіть нижній ущільнювач (H) на нижню 
частину рухомого двері (C) (мал. 7).
10) Встановіть заглушку (K) на бічну скляну 
панель через спеціальний отвір (мал.8). 
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УВАГА!	ПіСЛЯ	зБіРКИ	ПОТРіБНО	
ДАТИ	чАС	зАТВЕРДіННЯ	ГЕРмЕТИКУ.	
зАБОРОНЯєТьСЯ	ВИКОРИСТАННЯ	
ВИРОБУ	ПРОТЯГОм	24	ГОДИН	ПіСЛЯ	
зАВЕРШЕННЯ	мОНТАжНИх	РОБіТ.

чИщЕННЯ	і	ДОГЛЯД	 
зА	ДУШОВИм	КУТОчКОм

- Використовуйте для очищення душового 
куточка м'які миючі засоби або мило.
- Не використовуйте для очищення душового 
куточка агресивні миючі засоби.
- Сильні забруднення на поверхні душового 
куточка рекомендується обробити розведеним 
оцтом і потім змити водою.






