
INSTRUKCJA MONTA¯U

KABIN SANITARNYCH
SYSTEM
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1.

Sprawdziæ zak³adane wymiary kabin z 
rysunku warsztatowego.

2.

Przenieœæ wymiary z rysunku warsztato-
wego na œciany pomieszczenia pamiêta-
j¹c o zachowaniu pionów i dodaj¹c na 
skrajnych wymiarach po³owê gruboœci p³yt 
HPL. 
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3.

Zamocowaæ ceowniki 1 do œciany za po-
moc¹ ko³ków rozporowych  2
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4.

Przykrêciæ nogi do œcianek dzia³owych za 
pomoc¹ wkrêtów 3. Dodatkowo zasto-
sowaæ podk³adkê dystansow¹ z tworzywa.

6.

Przykrêciæ nogê za pomoc¹ 
dodatkowo zastosowaæ podk³adkê 
dystansow¹ z tworzywa i zawiasy za po-
moc¹ wkrêtów 5 do pierwszej listwy 
przymykowej na œcianie.

wkrêtów 3, 

5.

Przymocowaæ œcianki dzia³owe do 
ceowników na œcianach za pomoc¹ 
wkrêtów 4 . Przed mocowaniem sprawdziæ 
pion i p³aszczyznê przedniej krawêdzi p³yt 
z planowanym frontem zabudowy.



7.

Na górnej krawêdzi listwy przymykowej 
(od wewnêtrznej strony) przykrêciæ za 
pomoc¹  wkrêtów 6 k¹townik aluminiowy 
30x20x3.
Tak przygotowany przymyk zamocowaæ 
do ceownika na œcianie w sposób jak w 
pkt.5

(element mo¿e byæ ju¿ fabrycznie zamon-
towany )

9.

Za³o¿yæ pierwsze drzwi na zawiasy listwy 
przymykowej.
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8.

Przykrêciæ do drzwi zawiasy za pomoc¹ 
wkrêtów 5, blokadê WC za pomoc¹ 
wkrêtów 7 i ga³kê za pomoc¹ wkrêtów 8



10.

Do listwy przymykowej centralnej p
ciæ nogê za pomoc¹ wkrêtów 3. Dodat-
kowo zastosowaæ podk³adkê dystansow¹ 
z tworzywa. Przykrêciæ zawiasy za pomo-
c¹ wkrêtów 5. Od wewnêtrznej strony 
przykrêciæ ceownik 1 za pomoc¹ bla-
chowkrêtów 4, oraz k¹townik aluminiowy 
30x20x3 (patrz pkt. 7)
Tak przygotowan¹ listwê przymykow¹ 
centraln¹ nasun¹æ na krawêdŸ œcianki 
dzia³owej i zamocowaæ do p³yty za pomoc¹ 
blachowkrêtów 4.

rzykrê-

11.

Do k¹towników aluminiowych zamoco-
wanych na górnej krawêdzi listwy przymy-
kowej bocznej i centralnej przymocowaæ 
górny aluminiowy profil 30x20 za pomoc¹  
blachowkrêtów 9 (patrz detal 1) zacho-
wuj¹c przerwê miêdzy wciêciami na przy-
mykach i drzwiach 5 mm. 
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13.

Zamocowaæ do ostatnich drzwi zawiasy, 
ga³kê i blokadê w sposób opisany w pkt. 8   
i zawiesiæ drzwi na przymyku.

12.

Zamocowaæ do listwy przymykowej koñco-
wej nogê doln¹ za pomoc¹ wkrêtów 3. 
Dodatkowo zastosowaæ podk³adkê dy-
stansow¹ z tworzywa. Do listwy przymy-
kowej  zamocowaæ ceowniki 1 w kszta³t 
litery “L” za pomoc¹ blachowkrêtów 10 
(patrz detal 2), oraz na górnej krawêdzi k¹-
townik aluminiowy 20x30x3 (patrz pkt. 7). 
Zamocowaæ listwê przymykow¹ do koñ-
cowej œcianki dzia³owej za pomoc¹ bla-
chowkrêtów 4. Nastêpnie zamocowaæ 
górny aluminiowy profil 30x20 za pomoc¹ 
blachowkrêtów 9. (patrz pkt. 11)

DETAL 2
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14.

Poziomujemy ca³¹ zabudowê poprzez 
obracanie stóp nóg, a nastêpnie przykrê-
camy nogi do pod³ogi za pomoc¹ ko³ków 
rozporowych 2.

Firma HPL System ¿yczy satysfakcji z 
prawid³owego wykonania monta¿u.
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