
MONTÁŽNÍ NÁVOD
sprchová vanička z litého mramoru

POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro osobní hygienu v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

ČIŠTĚNÍ:

Vaničku lze čistit běžnými kapalnými čistícími prostředky. Nesmějí se čistit abrazivními čistícími prostředky 
obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Na povrch vaničky nesmí působit kyseliny, čpavek, chlór, 
čističe odpadu a barviva na vlasy.
Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se nevztahuje záruka.

ZÁRUKA:

Záruční lhůta je 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, 
který vydává prodejce.
Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povr-
chu provedené uživatelem.  

Sprchovou vaničku můžeme:

• umístit na nožičky a podezdít ( mezi vaničkou a podezdívkou musí zůstat dilatační mezera 2 mm, kterou 
na konci montáže vyplňte sanitárním silikonem)

• umístit na nožičky a připevnit k ní panel
• položit přímo na zem ( sifon zapuštěný do podlahy)
• zapustit vaničku a sifon do podlahy

Sprchovou vaničku však neusazujte pod obklad!

Montáž:

Rozšroubujte sifon, sejměte krytku a vyjměte odkalovací nádobku. Přišroubujte k vaničce nožičky. Dejte va-
ničku do požadované polohy a vyznačte si na podlahu umístění sifonu. Proveďte rozvody odpadního potrubí 
ø 50 mm s napojením na přechodové koleno a sifon bez konečného slepení potrubí. Dejte vaničku na místo 
a postupně vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. Označte si 
polohu potrubí. Připojte odpadní potrubí a sifon. Postavte vaničku na místo a lehce sešroubujte sifon. Zkon-
trolujte výšku nad podlahou a zajistěte, aby vanička byla vodorovně. Dotáhněte sifon. Po obvodu utěsněte 
vaničku sanitárním silikonem.

Montáž nožiček:

Nožičky dotáhnout ručně na doraz a poté mírně povolit. Dotáhnout kontramatice. Pomocí stavitelných noži-
ček srovnat vaničku do vodorovné polohy. Na závěr nastavit středovou nožičku – mezi nožičkou a podlahou 
nesmí zůstat vůle, zároveň se nesmí vanička pozvedávat (může dojít k prasknutí vaničky).
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U dvou posledních variant dbejte na perfektně vodorovný podklad. U těchto variant nesmí být ve 
vzdálenosti 500 mm instalováno podlahové topení. Spodní část vaničky důkladně odmastíme technickým 
lihem nebo acetonem. Vaničku můžeme instalovat dvěma způsoby:
1) Vaničku přilepíme silikonem přímo na podlahu.
2) Pod vaničku umístíme tepelně-izolační vrstvu a na ni položíme vaničku (nelepíme!), pouze 
zasilikonujeme obvod vany ke stěně. 




