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MontáZní návod na vany Laguna NEW

VáÉen!,2ákazníku, blahopiejeme vám k zakoupení akrylátové vícevrstvé vany
znaéky Laguna.
Akrylátové vícevrstvé vany Laguna jsou jednou z variant technologie v!,roby
sanitárních zaíízení z PMMA (polymetylmetakrylátové) vyrábén!,ch od roku 1946.
Jejími základními vlastnostmi jsou vynikající pruinost a finaéní efektivita
ulroby umoiñující poskytnout spotiebiteli velmi lonlitní a piitom cenové
Píízniv!'v!'robek.

Vany Laguna jsou tvarovány na procesorov!,ch vakuouich strojích (obdobn!,ch,
Keré pouáívají épiékové fírmy v západní Evropé), u Herich je íízen prttbéh
firáíenl vany v závislosti na specifikaci místa, doby a síly tváíené koextrudované
desky. Tím je dosaáeno stejnomérného, optimálního rozvrstvení

¡ polymetylmetakrylátové pohledové dotykové vrctvy a nosného pruiného
podílu z ABS. Pohledová dotyková vrstva z PMMA je stálobarevná s velkou
otéruvzdorností, vihornou chemickou odolností proti béúnlm mineráliím ve
vodé, vysoce lesklá a vyrolává ve styku s pokoikou velmi pííjemné pocity.
Nosni pruZn! podll ABS sevyznaéujevelkou pruíností, snadnou tvarovatelností
a pevností.

ñez sténou akrylátové vícevrstvé vany:

pohledová a dotyková éást z PMMA

nosnf pruZnf podfl z ABS

adhezní vrstva

rubová vr.íztuha ze smési polyesterové
pryskyiice a sekaného sklenéného vlákna

Pro éiéténí povrchu vany doporuéujeme dezinfekéní a mycí prostíedek s antimikrobiálním
úéinkem - Wtapur - odstnñuje mlnerálnl usazeniny a rez, je rozpustn,! ve vodé, obsahuJe
emulgátory, neiontogenní a katioahivní tenzidy a dezinfekéní píísady. Aplikujte dle
návodu na obalu. V áádném pilpadé nepouiívejte abrasivní éistící prostiedky. Piípravek je
schválen hlavnlm hygtenikem éR.
Píípadné zneéléténí olejem odstrañte denaturovanfm lihem- V iádném píípadé nepouiivejte
silná rozpouétédla, napi. aceton, benzln, épavek, chlorídované pílpravky apod.

Záruka je 2 rolry. Vana musí bltve véech piípadech vyjímatelná bez uréit!,ch stavebních
éinností éi zásahú. Je nepiípustné, aby vana byla usazene zpúsobem pevného zazdéní.
Podmínkou záruky je instalace na nosn,fch noiiékách dodávanj,ch s vanou.

Sada van. noáíéek k rohové vané obsahuje:
5 ks plastouich opérek (pozie 3)
4 ks závitou.ich tyéí (pozice 2)
1 ks dlouhfch ávitovfch tyóí (pozice 8)
2 ks ocelovfch nosnfch piíéníkü (pozice l)
14 ks matic (pozice 4)
12 ks vrutu I 3 mm (pozice 5)
6 ks vrutú 45 mm
6 ks plastovfch hmo2dinek
3 ks plechovfch plfchytek (pozice 11)

I sada na piichycenf vany

I kezdi

Sada van. noüiéek ke klasické vané obsahuie:
4 ks plastou/ch opérek (pozice 3)
4 ks závitowch tyóf (pozice 2)
2 ks oelovfch nosnfch piíéníkú (pozice 1)
12 ks maüc (pozice 4)'12 ks vrutü l3 mm (pozice 5)
6 ks vrutú 45 mm I sada na piichycenf vany
6 ks plastovfch hmoZdinek l fe zA¡
3 ks plecfiovfch pifchytek (pozice 11¡ r

Sada pro upevnéní éelního panelu k vané obsahuje:
2 ks plastové hmoidinky
2 ks vrutü 40 mm
12 ks vrutü 15 mm
2 ks podloiek
8 ks pérovfch pllchytek (pozice 7)

V pñpadé npntáre panelu u klaÁckw van je tÉ'ba neilllve nalepit 6 ks qafidú (Nüe 6)
pto udtyent panalu - viz úr. 5 (s4,ailél<y a lefidlo jsou souéstÍ balenf Hnltn panelu).
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