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Assembly instructions

Kabina prysznicowa
Shower enclosure



Szanowni Pañstwo,
Dziêkujemy za zaufanie, które wyraziliœcie Pañstwo, decyduj¹c siê na zakup naszego wyrobu. Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby produkt ten ca³kowicie spe³ni³ Pañstwa 
oczekiwania. Od lat oferujemy produkty o najwy¿szej œwiatowej jakoœci. Szczególn¹ uwagê przywi¹zujemy do trwa³oœci, niezawodnoœci i bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
naszych produktów. Najwy¿sza jakoœæ stosowanych przez nas materia³ów, ciekawa stylistyka i ergonomia urz¹dzeñ gwarantuj¹ komfort podczas k¹pieli.
¯yczymy Pañstwu zadowolenia z u¿ytkowania naszych wyrobów.

Dear customers,
Thank you for trusting us and buying our product!
The ROCA company, one of the leaders in the European hydromassage bath market, has been offering its world class quality products for many years. The endurance, reliability 
and safety of our products has always been of greatest importance to us; that is why we always use materials and devices from reputable suppliers.
The manual will help you  learn about the shower enclosure installation and its use. 
 In this way, you will be able to use the shower enclosure  without any problems for many years to come. 
Have a great time and enjoy our product!

KARTA GWARANCYJNA
Gwarancyjna jest wa¿na jedynie wraz z dowodem zakupu.

Uzupe³nia sprzedawca

Nazwa wyrobu: ………………………………………………..Data sprzeda¿y: ……………………
Typ. Model ……………………………………………………   Paragon/faktura numer …………………

 …........………………………..
  Pieczêæ i podpis sprzedawcy

Naszym celem jest zapewnienie u¿ytkownikowi wyrobu ROCA satysfakcji z u¿ywania przez wiele lat.

                      WARUNKI GWARANCJI  PRODUCENTA

1. Uprawnionym z tytu³u niniejszej gwarancji jest konsument (zwany dalej Kupuj¹cym).
2. Gwarantem jest ROCA Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gliwicach, ul. Wyczó³kowskiego 20, Polska.
3. Gwarant zapewnia, i¿ wyrób jest dobry jakoœciowo (wolny od wad) i zapewnia sprawne dzia³anie wyrobów we wskazanych poni¿ej okresach:

Kategoria wyrobu Okres gwarancji
Kabina prysznicowa                      2 lata
 Monta¿ zgodny z wymaganiami Gwaranta powinien zostaæ potwierdzony  w Karcie Gwarancyjnej. 

        4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna siê od daty sprzeda¿y potwierdzonej przez sprzedawcê w Karcie Gwarancyjnej.
5. Je¿eli jakoœæ wyrobu lub jego sprawnoœæ nie jest zgodna z zapewnieniami Gwaranta, Kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia towaru do stanu 

zgodnego z umow¹ poprzez:
       a) nieodp³atn¹ naprawê, albo 
       b) nieodp³atn¹ wymianê towaru na nowy w sytuacji gdy: ujawnionej wady lub niesprawnoœci nie da siê usun¹æ, w okresie gwarancji dokonano 4  
           napraw tego samego podzespo³u, a naprawiany wyrób nadal wykazuje wady lub niesprawnoœci uniemo¿liwiaj¹ce u¿ywanie go zgodnie z  
           przeznaczeniem.           

        6. Zauwa¿one wady i uszkodzenia wyrobu nale¿y zg³aszaæ sprzedawcy  w terminie 30 dni od ich wyst¹pienia pod rygorem utraty praw z gwarancji. W 
przypadku braku kontaktu ze sprzedawc¹ nale¿y powiadomiæ Dzia³ Serwisu ROCA w Gliwicach w formie pisemnej, w terminie okreœlonym powy¿ej.

7. Wady lub niesprawnoœæ wyrobu ujawnione w okresie gwarancji i niezawinione przez uprawnionego z gwarancji bêd¹ usuwane nieodp³atnie w  terminie 
14 dni od przyjêcia zg³oszenia. 

8. Wszelkie naprawy wykonywane s¹ u Kupuj¹cego.
9. Gwarancja nie obejmuje wad i niesprawnoœci powsta³ych na skutek niew³aœciwego u¿ytkowania wyrobu lub jego czêœci oraz normalnego zu¿ycia 

eksploatacyjnego. W szczególnoœci gwarancj¹ nie s¹ objête:
                a) naturalne zu¿ycia wyrobu,

b) mechaniczne uszkodzenie powierzchni wyrobu i osprzêtu,
c) uszkodzenia powsta³e na skutek konserwacji dokonanej w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs³ugi
d) uszkodzenia termiczne, chemiczne, trwa³e zabrudzenia powsta³e po dniu wydania towaru,
e) uszkodzenia powsta³e w wyniku zdarzeñ zewnêtrznych, losowych i klêsk ¿ywio³owych,
f) wady spowodowane monta¿em i u¿ytkowaniem wyrobu niezgodnym z instrukcj¹.

10. Wszelkie przeróbki wyrobu lub zmiany w wyrobie dokonywane przez nieuprawnione osoby powoduj¹ utratê gwarancji.
11. Koszty nieuzasadnionej reklamacji, w szczególnoœci koszty dojazdów i robocizny ustalane wed³ug Cennika Gwaranta obowi¹zuj¹cego przy wykonywaniu 

us³ug serwisowych, koszty oglêdzin badañ i ekspertyz ponosi Kupuj¹cy.
12. Gwarant nie zwraca kosztów zwi¹zanych z uszkodzeniami powierzchni œcian i posadzki (np. glazury, terakoty, boazerii, itd.) oraz innych elementów lokalu 

spowodowanymi bezpoœrednio koniecznoœci¹ dokonania naprawy wyrobu.
13. Realizacja uprawnieñ p³yn¹cych z niniejszej gwarancji nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
14. Niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ Klienta wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹ .
15. Po up³ywie terminu gwarancji ROCA zapewnia odp³atny serwis pogwarancyjny.
16. Kontakt w sprawie realizacji gwarancji:

    
ROCA POLSKA Sp. z o.o.

tel.: (032) 33 94 100
   fax: (032) 33 94 101

ul. Wyczó³kowskiego 20, 44-109 Gliwice
www.roca.pl

UWAGI : 
1. Nie nale¿y korzystaæ przez 24 godziny z kabiny prysznicowej po zakoñczeniu jej monta¿u.
2. Nie nale¿y u¿ywaæ œrodków ¿r¹cych ani œciernych do czyszczenia kabiny.
3. Nie nale¿y pozostawiaæ dzieci bez opieki osób doros³ych w ³azience.
4. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie nale¿y korzystaæ z kabiny po spo¿yciu alkoholu.
5. W przypadku problemów nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem firmy ROCA.
6. Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê do u¿ytku w przysz³oœci.

WARNING :
1. Do not use the shower enclosure within 24 hours after assembly.
2. Do not use caustic or abrasive  cleaner when cleaning the shower enclosure.
3. With regard to  safety, do not let kids play in the shower room.
4. With regard to  safety, do not use the shower enclosure after getting drunk.
5. Keep maintaing  the shower door contact with your after sales service in case of problem happen.
6. Keep well of the related information, so as to get better after sales  service. 
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Niezbêdne narzêdzia.
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Prowadnica - Track 

Opis - description
Iloœæ 
quantity

Nr
No.

Profil szyby - Fixed panel

Ko³ek œcienny - Wall plug

wkrêt ST3,5x10 - ST3,5x10 screw

Zaœlepka wkrêtu ST3,5x10 - ST3,5x10 Screw cap

wkrêt ST4x40 - ST4x40 screw

Regulowana zaœlepka profilu (LH/RH) - 
Adjustable profile Cap (LH/RH)

Uszczelka - Waterproof strip (fixed panel)

Uszczelka (drzwi) - Waterproof strip (door)

Uszczelka magnetyczna - Magnetic strip

Drzwi - Door panel

10 8

Uchwyt - Handle13
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Profil œcienny - Wall profile

2

wkrêt ST4x30 - ST4x30 screw
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Ko³ek œcienny
Wall Plug

Profil
Profile

O³ówek
Pencil





13

10

8

9



11

11

Usun¹æ nadmiar silikonu 
z uszczelnianych miejsc 
i pozostawiæ na 24 godziny!

Remove excess silicone from 
sealed places and leave for 
24 hours!



ROCA POLSKA Sp. z o.o.
tel.: (032) 33 94 100

   fax: (032) 33 94 101
ul. Wyczó³kowskiego 20, 44-109 Gliwice

www.roca.pl

Firma ROCA realizuje politykê ci¹g³ego rozwijania produktów i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
specyfikacji i kolorystyce bez wczeœniejszego powiadomienia.
Niemniej jednak ROCA dok³ada wszelkich starañ, aby w dniu przygotowania publikacji podawane specyfikacje 
by³y jak najbardziej aktualne.

ROCA company has the policy of constant improvement of products and reserves the right to introduce changes 
to the specification and colours without a prior notification. 
However, ROCA makes all efforts to ensure that the specifications are updated on the date of publishing.
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