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Informacje ogólne i wskazówki montażowe

Dziękujemy za zakup naszych produktów, które zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów. 

Przed instalacją należy sprawdzić produkt pod kontem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas 

transportu.

UWAGA: gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w transporcie lub podczas instalacji jak i odchyleń 

rozmiaru i płaszczyzn w zakresie 5 mm, które mogą występować z uwagi na specyfikę wyrobów akrylowych.

Narzędzia niezbędne do instalacji:

- klucz francuski

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Ze względu na cechy techniczne wanny do montażu powinien zostać użyty 

odpływ dołączony w komplecie przez producenta. Wanny nie można 

opierać na boku, ponieważ obciążenie na jedną stronę może spowodować 

rozwarstwienie powierzchni akrylowej. Po instalacji zapoznaj się z radami 

dotyczącymi użytkowania, tak aby produkt użytkować przez lata. 

- Przed zamontowaniem wanny należy przygotować i sprawdzić 

doprowadzenie i odpływ wody oraz, czy podłoże na którym ma być 

ustawiona wanna jest odpowiednio wypoziomowane.

- Należy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić dna wanny przez ostre 

elementy znajdujące się na podłożu. W przypadku wystąpienia nierówności 

w podłodze należy je zniwelować wkręcając lub wykręcając nóżki wanny.

- Wannę należy ostrożnie wyjąć z opakowania transportowego i ustawić na 

równym miękkim podłożu.

- Niewłaściwe wypoziomowanie wanny spowoduje nieodpowiedni odpływ 

wody lub jej zaleganie na dnie wanny.

- poziomica

- Kiedy wanna jest wypoziomowana następnie należy podłączyć odpływ 

wody zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dla codziennego utrzymywania czystości, należy używać delikatnej ściereczki oraz płynów nie zawierających 

substancji ściernych, żrących, kwasów oraz rozpuszczalników. 

- Regularne osuszanie i dezynfekcja chroni przed osadzaniem się kamienia i zapobiega namnażaniu bakterii na 

powierzchni wanny. 

- Przed zakończeniem instalacji należy przeprowadzić test szczelności 

wanny.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

- Nie należy używać szorstkich czyściw, zdzieraków ani innych przedmiotów, które mogą zarysować powierzchnie 

wanny.

General informa�on and assembly instruc�ons

Thank you for purchasing our top quality products. Before installation, please check the product (completeness, 

correctness and quality). If you will find any transport damage, please call the courier company and our service.

NOTE: the warranty excludes delivery and installation damages. Deviations in size and planes till 5 mm comply 

with the quality standard of acrylic products. 

- Incorrect leveling of the bathtub will cause inadequate drainage of water 

or its deposition at the bottom of the bathtub.

- After bath is leveled, connect the water drain in accordance with the 

manufacturer's instructions.

- For everyday cleaning, use a soft cloth and liquids without any abrasives, caustics, acids and solvents.

- Do not use hard cleaners, scrapers or other objects that could scratch or coat the surface of the bathtub.

- wrench key

- leveling

- Before mounting the bathtub, prepare and check the water supply and 

drainage. Floor where  bathtub will be placed, must be clean and properly 

leveled.

The necessary installation tool

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Carefully remove the bathtubs from the packaging and put it on flat soft 

surface.

- Please pay special attention not to damage the bottom of the bathtub (e.g. 

by sharp elements on the floor). In the event of unevenness in the floor, 

they should be leveled by screwing in or unscrewing the bathtub feet.

Due to the technical qualities of the bathtub, we recommend using the 

manufacturer's drain for installation. The bathtub cannot be leaned on its 

side, as loading on one side may cause delamination of the acrylic surface. 

After installation, see the tips for use and maintenance.

- Before end of installation, a bathtub leak test should be carried out.

CLEANING AND MAINTENANCE 

- Regular cleaning can protect against scaling and prevents bacteria from growing on the bathtub surface.
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Instrukcja montażu maskownicy przelewu
 oraz korka klik-klak do wanien OEM
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Instruc�onInstalla�on instruc�ons for an overflow mask
 and a click-clack plug for OEM bathtubs 


