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Použití 
Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a 
průmyslových budovách. Součástí vaničky je i sifon. 
 
Čišt ění 
Čištění lze provádět běžnými kapalnými čistícími prostředky (např. LAGUNACLEANER). Vaničky se 
nesmějí čistit abrazivními čistícími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. 
Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, acetonu, chloridovaným přípravkům, čističe odpadu. 
Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze 
přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy. 
 
Záruka 
Záruční lhůta jsou 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým 
dokladem, který vydává prodejce. 
Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou . Záruka se 
nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy 
povrchu provedené uživatelem. 
 
Servis 
S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. 

Montážní návod 
1. Prohlédněte, zda není vinou manipulace a dopravy poškozená. 
2. Vaničku provizorně položte do požadované polohy a vyznačte na podlahu umístění 

sifonu. 
3. Proveďte rozvody odpadního potrubí s napojením na sifon bez finálního spojení 

(slepení) potrubí.  
4. Položte vaničku provizorně do požadované polohy a postupně (s odstavením vaničky) 

vypodložte odpadní rozvody, až se sifon dostane do požadované polohy ve vaničce. 
5. Označte polohu spojů potrubí. Proveďte finální spojení odpadního potrubí včetně 

sifonu. 
6. Na spodní hranu vaničky naneste sanitární silikonový tmel po celé 

stykové ploše vaničky s podlahou. 
7. Ustavte vaničku do požadované polohy, lehce sešroubujte sifon. Zkontrolujte 

vodorovnost a výšku nad podlahou. 
8. Vaničku dotlačte tak, aby co nejvíce dosedla na podlahu a tmel přilnul. Případné 

přebytky tmelu odstraňte. 
9. Utáhněte sifon, podle typu dokompletujte . Přechod mezi vaničkou a podlahou je 

možné pohledově upravit pomocí sanitárního silikonového tmelu. 
10. Obklad stěn musí být proveden tak, aby hrany dlaždic nepřesahovali vaničku a byly dokončeny 

k finální podlaze. 
11. Napojení vaničky k hotovým obkladům doporučujeme řešit zatmelením sanitárním 

silikonovým tmelem. Je možné použít i speciální plastové lišty. 


