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Montážní návod / MontážnY návod / InStALLAtIon MAnUAL

MODEL:

ALABAMA - AQUABELLA - čtvercový kout s 
otevíracími dveřmi  

typ výrObku / typE Of prODuct:

čtvercový sprchový kout - 90×90 cm
štvorcový sprchovací kút - 90×90 cm
square shower enclosure - 90×90 cm

rOLtEcHNIk a.s. / třebařov 160 / 569 33 / czech republic



1.  Příprava montáže
        
       1.)  Po otevření balení si přečtěte pozorně tyto instrukce, zkontrolujte všechny přibalené díly a   
               prohlédněte, zda nebyl sprchový kout poškozen při dopravě. Pokud najdete nějaký problém, 
               kontaktujte, prosím, okamžitě svého prodejce nebo přímo naši společnost. Budeme se snažit
               tuto záležitost co nejrychleji vyřešit.
         2.)  Nezbytné nářadí: vrtačka, vidiový vrták (D=6mm), vytahovací metr, olovnice, tužka, šroubovák,
               kladivo

         3.)  U skla se strukturou nebo potisklého skla se ujistěte, že hladká strana výplně směřuje dovnitř
                koutu.

2.  Obsah balení

(1) stěnový profil 2ks              (2) pohledové hliníkové profily 2ks                 (3) otočné dveře 2ks 

(4) hmoždinky 10ks                (5) šrouby M4x16 10ks                                   (6) šrouby M4x30 10ks

(7) madlo 2ks                         (8) prahové těsnění 2ks



3.  Postup montáže
        Montáž levých otočných dveří:  
           1.)  Přiložte stěnový profil ke zdi, přičemž dodržujte vzdálenost mezi profilem a zdí, která je 895 mm. 
                   Nastavte profil tak, aby jste si byli jistí, že je ve vertikální poloze. Označte si montážní otvory
                   na zdi - viz obr. 1.
             2.)  Vyvrtejte díry podle značek (5 - Ø 6mm), vložte plastové hmoždinky do otvorů a upevněte stěno-
                   vý profil pomocí šroubů M4x30 - viz obr. 2.
             3.)  Použijte šrouby M4x16 k připojení otočných dveří ke stěnovému profilu - viz obr. 3.
         Zopakujte, prosím, kroky 1 - 4 pro montáž pravých otočných dveří.
           4.)  Nastavte šrouby M4x30 a M4x16 a ujistěte se, že otočné dveře správně fungují - viz obr. 4.
           5.)  Spojením 2ks pohledových hliníkových profilů se 2ks stěnových profilů dokončete montáž sprcho-
                   vého koutu - viz obr. 5.
             6.)  Připevněte madla - viz. obr.6.
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tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297


