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1) 
2) 
3) 
4) 
ve vyztužených okrajích, poté aplikujte po stranách silikon.
POZOR!!!  

Attention!!! – Prior the installation of the product, check the product carefully for mechanical 
damages. After installation claims related with mechanical damage will not be accepted. 

• Install the shower tray to the prepared area (shower tray has to be installed on the surface of a 
. Do not install 

The 
product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!! 

• Take the tray out of the package and place it to the prepared area. Check the area of installation for 

• Remove the protective foil from the shower tray.

1) • Seal the siphon to the tray with silicone.  
2) • Apply the silicon on the bottom part of the tray around its diameter as well as on the edges of the   
support ribs. 
3)  
4)   
  cut in the ribs and apply the silicon on the sides. 

ATTENTION!!!  
At no case cut away the support ribs. This could cause weakening of the support construction. In case 
of weaker support construction the claim related with this impact will not be accepted. 
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POZOR!!! - pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je 
mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. 
Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.
 
• Sprchovú vaničku inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru (táto vanička musí byť   
inštalovaná na povrch úplne hotovej podlahy).  
Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vaničky. Vaničku nikdy neosádzajte spôsobom pevného 
zamurovania (tj.lepenie obkladu až po inštalácii vaničky do pripraveného priestoru). Výrobok musí byť 
vyberateľný (smerom hore) bez násilných stavebných zásahov!!! 

• Vyberte vaničku z obalu a umiestnite ju do takto pripraveného priestoru.  Zaistite, aby bol priestor 
riadne pripravený  tak,  aby  vanička mohla  byť odborne nainštalovaná. Na vaničku inštalujte  sifón a 
pripojte flexibilnú hadicu s tesnením. 

• Zo sprchovej vaničky  odstráňte ochrannú fóliu. 

1) • Sifón utesnite k vaničke pomocou silikónu.  
2) • Silikón  aplikujte na  spodnú časť vaničky po celom obvode a na vyztužené hrany. 
3) • Flexibilnú hadicu pripojte k odpadu pomocou silikónu a  tesniacich  podložiek. 
4) • Vaničku umiestnite vodorovne do rohu a uistite sa, že flexibilná hadica pasuje do príslušnej   
 medzery vo vyztužených okrajoch. Po stranách  aplikujte silikón.
 
POZOR!!!  
V žiadnom prípade neodrezávajte rebrové výztuže, mohlo by dôjsť k  zoslabeniu výztužovej 
konštrukcie. V prípade zoslabenia výztužovej konštrukcie vám nebude uznaná raklamácia na prípadné
vady  vzniknuté týmto dôsledkom.

Figyelem!!! – a terméket a vásárlásakor és az installálás előtt alaposan ellenőrizzük, 
ellenőrizzük, hogy nincs-e rajta mechanikus sérülés, vagy egyéb károsodás. Az installálás után 
az ilyen típusú hiányosságokat a forgalmazó, sem a gyártó nem tudja figyelembe venni.

• A zuhanyozó tálcát az építészetileg előre előkészített helyen installáljuk (a tálcát a teljesen kész 
padló felületére kell installálni). A burkolatot minden esetben a tálca széle alá rakjuk le. A tálcákat soha 
ne telepítsük szilárd falazásos módszerrel (azaz. A burkolatot csupán a tálca telepítése után rögzítsük 
ragasztóval). A terméknek kivehetőnek kell lennie (felfelé irányban), mégpedig erőszakos beavatkozás 
nélkül!!! 

• Vegyük ki a tálcát a csomagolásból és helyezzük el az előre elkészített helyére. Biztosítsuk, hogy 
a felület oly módon legyen előkészítve, hogy a tálca telepítése szakszerűen történjen meg. A tálcára 
helyezzük fel a szifont és csatlakoztassuk a tömítéssel ellátott flexibilis cső segítségével.

• A zuhany tálcáról távolítsuk el a csomagoló fóliát.

1) • Lássuk el a szifont szilikon tömítéssel. 
2) • A szilikont vigyük fel a kád alsó részére a teljes kerület mentén, valamint a merevített élekre.
3) • Csatlakoztassuk a flexibilis csövet a lefolyóra a tömítő alátétek alkalmazásával.
4) • Helyezzük el a zuhany tálcát vízszintesen a sarokba, közben győződjünk meg arról, hogy a  
 flexibilis cső illeszkedik a vájatában, és a merevített élekben, majd ezek után vigyük fel az   
 oldalakon a szilikont.

Figyelem!!!
Semmi esetre se vágjuk le a borda merevítéseket, túlságosan legyengíthetjük ezzel a merevítő 
szerkezetet. Amennyiben a merevítő szerkezetet túlságosan elgyengítjük, a gyártó nem ismeri el az 
erre a területre vonatkozó reklamációkat.
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