
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
INSTALLATION INSTRUCTIONS

LECI A N20



3mm

6mm

General Information

Please inspect the product immediately upon receipt for transit 
damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage 
reported later cannot be accepted. Please handle the product 
with care avoiding knocks and shock loading to all sides and 
edges of the glass.

Notes: safety glass can not be re-worked.

Please read these instructions carefully before start of installation.
Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden 
pipes or electrical cables.

Note: This products is heavy and may require two people to 
install.

Aftercare instructions

After use, your shower should be cleaned with soap and water. 
This is particularly important in hard water districts where 
insoluble lime salts may be deposited and allowed to build up.
Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care 
should be taken to avoid contact with strong chemicals such as 
organic solvents and strippers.
Glass cleaners can be used but with caution, if in doubt contact he 
manufacturer of the cleaner in question.
Please keep these instructions for aftercare and customer service 
details.

Informação geral

Por favor inspecione o produto imediatamente após receber para 
veri�car se há danos no transporte, embalagens / peças ausentes 
ou falha de fabrico. Danos relatados posteriormente não podem 
ser aceites. Manuseie o produto com cuidado, evitando choques e 
choques em todos os lados e bordas do vidro.

Nota: o vidro de segurança não pode ser 
retrabalhado.

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de começar 
a instalação.
Deve existir um cuidado especial ao perfurar paredes para evitar 
canos escondidos ou cabos elétricos.
Nota: Este produto é pesado e pode exigir duas pessoas para 
instalar.

Cuidados após instalação

Após o uso, o chuveiro deve ser limpo com água e sabão. Isso é 
particularmente importante em distritos de água dura, onde sais 
insolúveis de cal podem ser depositados e deixar acumular.
Produtos de limpeza de natureza abrasiva não devem ser usados.
 Deve-se tomar cuidado para evitar o contato com produtos 
químicos fortes, como solventes orgânicos e decapantes.
Podem ser utilizados produtos de limpeza de vidro, mas com 
cuidado, se houver dúvida, entre em contato com o fabricante do 
produto em questão.
Guarde estas instruções para cuidados posteriores e detalhes de 
atendimento ao cliente.

Ferramentas necessárias / Tools required

Este produto pode ser pesado e ser necessário duas pessoas para a sua instalação
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Conteúdo da embalagem / Box contents

        1xInstallation

1x Instruções 
de instalação

[1] 8x buchas
[2] 16x Parafusos ST4x35

[3] 8x Parafusos ST4x8

[4] 8x Parafusos ST4x8

[5] 2x Perfil de parede

[6] 2x Painéis fixos

[7] 2x Portas

[8] 4x Vedantes

[9] 2x Magnéticos

[10] 2x Puxadores

[11] 4x Calha Rolamentos

[13] 4x Tampas de perfil

[12] 2x Conectores de canto
        4x Parafusos ST4x8
        4x Tampas de parafusos

            Instruction.

[4]  8xScrews ST4x8.      

[6]  2xFixed Panels.

[11] 4x Rails

[10] 2xHandle Sets.
   

[12] 2xCorner Connectors.
       4xScrews ST4x8.
       4xScrew Caps. 
     

[9] 2xMagnet Seals.

[7]  2xDoor Panels.

[8] 4xDeflectors

[1] 8xWall Plugs.
[2] 16xScrews ST4x35.

[3] 8xScrew Caps.

[13]  4xProfile Covers.

[5] 2xWall Profiles.
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Desenho de conjunto / Assembly drawing

[1] 8x Buchas
[2] 16x Parafusos ST4x35
[3] 12x Tampas de parafusos
[4] 12x Parafusos ST4x8
[5] 2x Perfis de parede
[6] 2x Painéis Fixos
[7] 2x Portas de correr

[8] 4x Vedantes
[9] 2x Magnéticos
[10] 2x Puxadores
[11] 4x Calha rolamentos
[12] 2x Conectores de canto
[13] 4x Tampas de perfil

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

[9]

[11]

[8]

[13]

[10]

[12]

[8] 4xDeflectors.
[9] 2xMagnet Seals.
[10] 2xHandle Sets. 
[11] 4x Rails
[12] 2xCorner Connectors.
[13] 4xProfile Covers.

[1] 8xWall Plugs.
[2] 16xScrews ST4x35.
[3] 12xScrew Caps.
[4] 12xScrews ST4x8.      
[5] 2xWall Profiles.
[6] 2xFixed Panels.
[7] 2xDoor Panels.
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Passos de instalação / Installation steps

1

2

[5]

[1]

[11]

[6]

[2]

Screw 
Parafusos 

ST4x35

Screw 
ST4x35

Screw 
ST4x35

[2][2]

880- 900mm 880- 900mm
780- 800mm 780- 800mm

Vista Interior Vista Interior

Nota: Tenha a certeza que a base está 
nivelada antes da instalação
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3

4

[12] [4]
Screw 
Parafuso 

ST4x8

[5]

V
Vista interior

Os rolos inferiores estão 
com molas

iew form inside
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[8]
[10]

[9]

Os mais longos 
são para as portas

Os mais curtos
são para os painéis
 fixos

porta door

porta door

painel fixo fixed panel

painel fixo fixed panel

Vista interior
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Screw
Parafusos

Vista interior

Vista interior

Deixa o silicone secar durante 24h antes de usar.

 ST4x8

[3]
[4]

Screw
Parafusos

Vista interior

 ST4x8

[13]

24 horas


