
Description
Tanım

Size/Ebat (cm)

Depth/Derinlik (cm)

Weight/Ağırlık (kg)

Height/Yükseklik (cm)

Notte
:  Shower Unit (Flat)
 Kompakt Duş Ünitesi (Flat)

: 160x90

: 3.5

: 195

: 220

Plan

1

2 3

 Points to notice:
• For builtin installations, a low floor application of 15 cm is required for the installation for the siphone and the depth of the shower tray.
• Because of this products’ technical features, give attention to the installation of finished floors.
• The water pressure should be between 36 bar.
• Leg set and panels are not used with flat shower trays.
• User Manual is delivered with the product.

Dikkat Edilecek Noktalar:
 • Gömme montaj uygulamasında sifon ve duş teknesi derinliği için 15 cm.’lik düşük döşemeye ihtiyaç vardır.
• Teknik özelliğinden dolayı bitmiş zemin montaj uygulamalarında montaj adımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 36 bar arasında olmalıdır.
• Flat Duş Tekneleri’nde ayak ve panel uygulaması bulunmamaktadır.
• Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu ürün ile birlikte verilen poşet içerisindedir.

Front Section
Ön Kesit

Side Section
Yan Görünüş

Image belongs to 5594001000 
Bu görsel Notte 55940011000 

kodlu ürüne aittir.

Image belongs to 55945011000 
Bu görsel Notte 55945011000 

kodlu ürüne aittir.

Left/Sol Right/Sağ



Perspective
Perspektif Görünüş

GB TR

  : The area where the waste outlet (Ø 50 mm) can be placed in.
A : Ideal position of the waste outlet (Ø 50 mm). The end point of the   

waste outlet should not be cut out, and should be left at least 
50 mm above the surface. 

B : The area (Ø 200 mm) where the waste outlet should not be left.
C : Hot & cold water inlets for the wall taps.
E : Measures for electrical connection of whirlpool tubs.

There is no need to leave additional space for the silicone during the 
installation process. It is enought to prepare the required area according 
to the size of the product.

 : Ø 50 mm çapında gider mufunun bırakılacağı alan
A : Ø 50 mm ideal gider deliği. Gider muf ucu kesilmemeli ve döşemenin             
         en az 50 mm üzerinde olacak şekilde bırakılmalıdır. 
B : Ø 200 mm çapındaki alana kesinlikle gider mufu bırakılmamalıdır.
C : Duvardan batarya için sıcak  so ğuk su çıkış ölçüleri.
E : Hidromasajlı küvetlerin elektrik bağlantı noktası (Bırakılan kablo 
   boyu min. 500 mm. olmalıdır.)

Montaj s›ras›nda silikon için ek pay b›rak›lmas›na gerek yoktur. 
Ürünün ebad› dikkate al›narak gereken alan›n haz›rlanmas› yeterlidir.

 The height of the ceiling of the place where the product is to be installed should be at least 2,3 m.
Ürün montajının yapılacağı mekanda tavan yüksekliği en az 2,30 m. olmalıdır.
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4 Perpendicular profile components are fitted into wall profile and fixation pins of shower tray from top to down. (During this operation, fixation 
pin on shower tray is supported by silicone.) 

 Profil dikmeleri, duvar profiline ve duş teknesi sabitleme pimlerine yukar›dan aşa¤›ya do¤ru tak›lır. (Bu işlem s›ras›nda duş teknesi      
üzerindeki sabitleme pimi etraf›na silikon deste¤i yap›lır.)

5 Enclosure glass of main lower body is placed into the channels of right and left perpendicular profile components

 Alt ana gövde kabin camını sağ ve sol  profil dikmelerinin kanallar›na yerleştirilir.

6 Enclosure glass of main lower body is placed into the channels of right and left perpendicular profile components.

 Alt ana gövde kabin camını sağ ve sol  profil dikmelerinin kanallar›na yerleştirilir.

1 Installation of the shower tray should be finished in line with the instructions given in the manuel `Installation Applications` Wall should be set 
square and construction should be completed in the bathroom

 Öncelikle ürünün zeminde bulunan duş teknesinin Montaj Uygulamaları kitapçığında belirtilen şekilde montaj adımları takip edilerek montajı 
tamamlanmış olmalıdır. Duvar gönyede olmalı ve banyodaki inşaat faaliyetleri bitmiş olmalıdır.

2 Wall fixation profile of enclosure glass is taken to water scale and marked. It should not project out from the shower tray. 

 Cam kabin duvar sabitleme profili duş teknesi dışına taşmayacak şekilde teraziye getirilerek işaretlenir. 

3  Marked points of wall fixation profile are drilled and fixed to wall with silicone support. This operation is performed for all wall fixation profiles. 
‘‘Large wall fixation profiles should be fixed to short edge wall line of shower tray by aligning profile fixation pins on shower tray. This 
operation is performed for all wall fixation profiles.

 Duvar sabitleme profili işaretlenen noktalar delinir ve silikon destekli olarak duvara sabitlenir. Bu işlem tüm duvar sabitleme profilleri için tekrar 
edilir. “Geniş olan duvar sabitleme profilleri duş teknesi kısa kenar duvar hattına duş teknesi üzerindeki profil sabitleme pimleri  hizalanarak 
sabitlenmelidir.” Bu işlem tüm duvar sabitleme profilleri için tekrar edilir. 

Installation Steps / Montaj Adımları
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7 Fixation brackets of perpendicular profile components are marked on the wall through installation holes.

 Profil dikmeleri sabitleme köşebentlerini montaj deliklerinden duvara işaretlenir.

8 Points marked are drilled and brackets are fixed to wall and main perpendicular profile components.

 İşaretlenen noktalardan delerek köşebentler duvara ve ana profil dikmelerine sabitlenir.

9 Enclosure glass of main upper body is placed on pins located on right and left perpendicular profile components and on the channel located 
on glass carcass from up to down.

 Üst ana gövde kabin camını sağ ve sol  profil dikmeleri üzerinde bulunan pimlere üst ana gövde cam karkas üzerindeki kanala yukarıdan 
aşağıya doğru yerleştirilir.

 

10 Horizontal balance profile is placed into upper channels of right and left perpendicular profile components.

 Sağ ve sol  profili dikmelerinin üst kanallarına yatay dengeleme profilini yerleştirilir.

11 Large wall fixation profile is taken to water scale by aligning fixation pin on shower tray. It is marked, drilled and fixed with silicone support.

 Geniş olan duvar sabitleme profili duş teknesi üzerindeki sabitleme pimi hizalanarak teraziye getirilir. İşaretlenir, delinir ve silikon destekli 
olarak sabitlenir.

12 Duvar sabitleme profili iç kısımdan, duş teknesi üzerindeki sabitleme pimi çevresi silikon ile desteklenir.

 Fixation pin on shower tray is supported by silicone from inside the wall fixation profile.

7 8

1110 12

9

Camın Takılmış Hali 



13 Perpendicular profile components are fitted to wall profile and shower tray fixation pins from top to down, but glass channel should remain 
outside.

 Profil dikmeleri, duvar profiline ve duş teknesi sabitleme pimlerine yukarıdan aşağıya doğru cam kanalı dış tarafta kalacak şekilde takılır.

14 Lower profile is placed on shower tray with silicone support, but glass channel should remain on top.

  Alt profili cam kanalı üstte kalacak şekilde duş teknesi üzerine silikon destekli yerleştirilir.

15 Front glass is placed into channels of lower profile and perpendicular wall profile components.

  Alt profiline ve duvar profil dikmelerindeki kanallara ön cam yerleştirilir.

16 Side glass is placed on the channel of perpendicular wall profile component.

 Duvar profil dikmesindeki  kanala yan cam yerleştirilir.

17 Perpendicular component of side glass is placed on fixation pins on shower tray and on side glass from top to down.

 Yan cam profil dikmesini duş teknesi üzerindeki sabitleme pimine ve yan cama yukarıdan aşağıya doğru yerleştirilir.

18 Horizontal balance profile is placed into upper channels of front section right and left perpendicular profile components.

 Ön taraf sağ ve sol  profili dikmelerinin üst kanallarına yatay dengeleme profilini yerleştirilir.
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19 Head shower connections are realized by fixing head shower unit to horizontal balance profiles from top.

 Tepe duşu ünitesini yatay dengeleme profillerine üstten sabitleyerek tepe duş bağlantıları gerçekleştirilir.

20 Hand shower tap fitting and cable connection area

 El duşu, batarya, tesisat ve kablo bağlantı alanı.

21 To access installation and cable connection area for hand shower and faucet; three lower screws are loosened and glass door section is 
opened. 

 El duşu, batarya, tesisat ve kablo bağlantı alanına ulaşmak için alttaki üç adet vidayı gevşeterek cam kapak bölme açılır.

22 In the section opened, cold and warm water connection and cable connection are realized and glass door section is screwed. 

 Açılan bölmeden sıcak ve soğuk su bağlantısı ile kablo bağlantılarını gerçekleştirerek cam kapak bölme yerine vidalanır.

23 To ensure waterproofing between enclosure glasses and profiles, waterproofing cords are fitted between profiles and glasses. Horizontal 
enclosure profile is placed on shower tray on siphon side. ‘Do not silicone this part’.

 Kabin camları ile  profiller arasındaki su sızdırmazlığını sağlamak için profiller ile camların arasına sızdırmazlık fitilleri takılır. Sifon tarafı duş 
teknesi üzerine yatay kabin profili yerleştirilir. “Bu parçayı silikonlamayınız”

24 Waterproofing is ensured by supporting contact point of enclosure glasses and shower tray with silicone.

 Kabin camları ile duş teknesi temas noktaları silikon ile desteklenerek sızdırmazlığı sağlanır. 
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25  The installation is finished.

 Ürün montajı tamamlanır.
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Drawing of dismantled product/ 
Ürün demonte çizimi

Çekmece Piston Çubuğunun Fren Sertlik Ayarı
Piston çubuğunu çevirerek freni ayarlayınız.
•Saat yönünde fren kuvveti azalır.
•Saat yönünün tersinde fren kuvveti artar.

For Adjusting The Braking Effect
The braking effect can be adjusted by turning the 
plunger rod.
•Turn clockwise to decrease braking effect
•Turn anticlockwise to increase braking effect

Not  : Saklama alanının kapağını açarken hızla  açılmamasına dikkat ediniz. 
Eğer kapak hızlı açılıyorsa fren ayarını yapınız.
P.S. : Pay attention to open the cover of the storage area carefully. 
If it opens fastly the braking effect should be adjusted. 
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