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MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL

MODEL:

ČTVRTKRUH PLECH  

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

čtvrtkruhová plechová sprchová vanička
štvrťkruhová plechová sprchová vanička
metal quadrant shower tray
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Proveďte podezdívku okrajů vaničky, čelní obezdívku a 
vaničku osaďte odtokovým kompletem.

Urobte podmurovku okrajov  vaničky, čelnú murovku a  
vaničku  osaďte odtokovým  kompletom.

Perform the tiling of the shower tray edges, frontal tiling 
and equip the tray with a wastage set.

Při podezdívce dna ponechejte mezi dnem vaničky a 
podezdívkou prostor cca 1cm, který na konec vyplňte 
silikonovým tmelem.

Pri podmurovke dna ponechajte medzi  dnom vaničky 
a podmurovkou priestor 1cm, ktorý na  koniec vyplňte 
silikónovým tmelom.

Between the tray bottom and the construction material 
there shall be 1 cm space left and filled with silicone 
glue.

Do takto připraveného prostoru umístěte vaničku, pro-
veďte její vyvážení a zapojte odpad.

Do takto  pripraveného priestoru umiestnite vaničku, 
vyvážte ju a zapojte odpad.

Insert the tray, level it and connect the wastage.

Spáry mezi obkladem a okrajem vaničky utěsněte 
silikonovým tmelem.

Špáry medzi obkladom a okrajom vaničky utesnite 
silikónovým tmelom.

Seal the gaps between the tiles and shower tray edge 
with silicone glue.



Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo 
jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.
Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod 
úroveň okraje vaničky.
Vaničky nikdy neusazujte způsobem pevného zazdění (tj. lepení obkladů až po instalaci vanič-
ky do připraveného prostoru). 
Výrobek musí být vyjímatelný (směrem vzhůru) bez násilných stavebních zásahů!!! 

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.  
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!!!

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. 
Perform the tiling always to the level of the edge of the shower tray. 
Do not install the product in a way of fixed installation (gluing the tiles after the installation of 
the shower tray). 
The product has to be removable (in upward direction) without any construction impacts!!! 
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