
Dlouhá životnost, bezvadná funkčnost a hygieničnost keramických sprchových vaniček je dána
jejich správnou instalací. Proto Vás žádáme o dodržení následujících instalačních instrukcí. Špatně
namontovaná vanička nemůže být předmětem reklamace.
Dlhá životnosť, bezchybná funkčnosť a hygienickosť keramických sprchových vaničiek je daná
ich správnou inštaláciou. Preto Vás žiadame o dodržanie nasledujúcich inštalačných inštrukcií.
Ich nedodržiavanie má, okrem iného, za následok i zánik záruky na tieto výrobky.

Obr. 1 – V místě instalace umístěte odpad tak, aby korespondoval s otvo-
rem na dně vaničky. Pomocí hubené malty nebo klihového lepidla při-
pravte na podlaze opěrné body v místech rohů a středu vaničky. 
V mieste inštalácie pripravte odpad tak, aby korešpondoval s otvorom
v keramickej vaničke. Pomocou riedkej malty alebo glejového lepidla pri-
pravte na podlahe oporné body v miestach rohu a stredu vaničky.

Obr. 2 – Mezi sprchovou vaničku a maltu umístěte plastovou fólii nebo
papír, aby se vanička na maltu nepřilepila a bylo ji možno kdykoliv v bu-
doucnu snadno odstranit.
Medzi sprchovú vaničku a maltu umiestnite plastovú fóliu alebo papier,

aby sa vanička na matu neprilepila.

Obr. 3 – Vaničku položte na připravené opěrné body, vyrovnejte
(je třeba uvažovat tloušťku obkladů stěn) a pomocí vodováhy
zkontrolujte její horizontální polohu. Připojte odpad a zkontro-
lujte, zda nikudy neuniká voda.
Vaničku položte na pripravené oporné body, vyrovnajte (je treba

zvážiť hrúbku obkladov stien) a pomocou vodováhy skontrolujte ich horizontálnu polohu. Otvor
vaničky napojte na dopad a skontrolujte tesnosť spojov.
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Obr. 4 – Po zaschnutí malty nebo lepidla v opěrných bodech je
možno přistoupit k obkládání stěn a podlahy. POZOR! Obklady
stěn se nesmí opírat o okraje sprchové vaničky (v případě sedání
nosných konstrukcí stavby by mohlo dojít k prasknutí sprchové
vaničky). Proto pokud jsou stěny obkládány až po instalaci va-

ničky, je nutné ponechat mezi jejím okrajem a obkladem mezeru o velikosti 3 až 4 mm. Spáry je
třeba utěsnit sanitárním silikonem nebo jiným elastickým materiálem zabraňujícím vzniku plísní.     
Po zaschnutí malty alebo lepidla v oporných bodoch je možno pristúpiť k obkladaniu stien a po-
dlahy. POZOR! Obklady stien sa nesmú opierať o okraje sprchovej vaničky (v prípade sadania nos-
ných konštrukcií stavby by mohlo dôjsť k prasknutiu sprchovej vaničky). Preto pokiaľ sú steny
obkladané až po inštalácii vaničky, je nutné ponechať medzi okrajom vaničky a obkladom med-
zeru o veľkosti 3 až 4 mm. Škáry je treba utesniť sanitárnym silikónom alebo iným elastickým ma-
teriálom zabraňujúcim vzniku pliesní.

ÚDRŽBA
Čistění vaniček provádějte teplou vodou a neabrazivními čistícími prostředky.
Na odstranění vodního kamene používejte čistící prostředky na bázi kyseliny octové.  

Výrobce poskytuje na 2-letou záruku na výrobní vady.

Dovozce do ČR: SAPHO s.r.o., Pakoměřice 87, 250 65 Líbeznice, tel. +420 283 090 760

Dovozce do SR: SAPHO s.r.o., Necpalská 36, 971 03 Prievidza, tel. +421 465 402 120
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