
POKYNY PRO MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK
MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 3,5 MM
Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci.
Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrýt.
Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký výběr montážních pomůcek.
Pro vany:
vanové nohy (povinné příslušenství)
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)
vanová kotva
spojovací zvukově izolační páska WAS 70
montážní zvukově izolační páska WES 130
vanová těsnicí páska WDB 95
Pro sprchové vaničky:
montážní systém ESR II pro instalaci v úrovni podlahy 
instalační rámy FR 5300 a FR 5300 PLUS
univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky 90 × 90 cm
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)
vanová kotva
středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním rozměrem ≥ 90 cm 
spojovací zvukově izolační páska WAS 70
vanová těsnicí páska WDB 95
vanový těsnicí systém WDS pro instalaci v úrovni podlahy 

MONTÁŽ VAN ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDWEI 3,5 MM (tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany):
Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.
Nasaďte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku!
Nohy spojte závitovou tyčí (modely 5030 a 5032) nebo upínacím pásem (model 5037). Upínací pás upravte na odpovídající délku. U některých modelů van o šířce 70 cm se 
upínací pás nepoužije a nohy se spojí přímo pomocí háků. Matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou. 
Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepičkách na nohách vloženy protihlukové vložky. Pokud ne, vložte je do čepiček tvrdou světlou stranou ven.
Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do otvorů v okraji 
vany. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se stěnou, montážní zvukově izolační pásku WAS 70. Poté usaďte vanu na místo a vyrovnejte otáčením 
stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhou).
Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slinutou dlaždicí, 
přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton.
Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.
Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI.
Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není 
ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušte montáž a kontaktujte dodavatele.
Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru. Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.
Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!
Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetříte si náklady za zbytečnou práci i za materiály.
Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zeď“– pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech 
zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.
V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí 
náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany.
Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm.
Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem ani jinou hmotou, např. polyuretanovou pěnou.
V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.
Zatižte vanu zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a vanou 
nehýbejte.

MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDWEI 3,5 MM:
Způsoby usazení sprchových vaniček:

 xna sokl různé výšky, zpravidla obložený
 xna podlahu
 xv úrovni podlahy

Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se přiloženým montážním návodem.
U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepřít. Doporučujeme středový podpůrný systém  
KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.
Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.
Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zeď“– pod obklad. Mezi sprchovou vaničkou 
a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.
V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace sprchové 
vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.
Zatižte sprchovou vaničku zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a 
sprchovou vaničkou nehýbejte.

PONECHTE PRÁZDNOU,

TUTO OBLAST 

NIČÍM JI NEVYPLŇUJTE !
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ZÁRUKA, PÉČE O KOUPACÍ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY
30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 3,5 MM
KALDEWEI poskytuje rozšířenou 30letou záruku (dále jen záruka) na vany a sprchové vaničky ze smaltované oceli 3,5 mm. Záruka se nedotýká zákonných nároků zákazníka 
vůči prodejci vany nebo sprchové vaničky, je dodatečným plněním výrobce vůči zákazníkovi. 
Rozsah záruky:
Záruka se vztahuje výhradně na vady vany nebo sprchové vaničky vzniklé v důsledku konstrukční nebo výrobní vady, za něž je odpovědný výrobce.
U vany nebo sprchové vaničky s Perl-Effektem se záruka vztahuje i na tuto povrchovou úpravu. Nesprávný způsob používání vany nebo sprchové vaničky nebo nevhodný 
způsob čištění zušlechtěného povrchu může vést, bez ohledu na možné poškození samotného smaltu, k snížení nebo trvalé ztrátě účinnosti Perl-Effektu.  
Normy ČSN EN 14516 (Koupací vany pro domovní použití) a ČSN EN 14527 (Vany pro sprchové kouty pro domovní použití) popisují požadavky na trvanlivost smaltovaného 
povrchu a metody jejího zkoušení. Nelze je však použít pro Perl-Effekt.
Záruka se nevztahuje na povrchové úpravy antislip, celoplošný antislip, antislip ORNAMENT a GOLD ORNAMENT.
Záruka platí pouze v případě, že vanu nebo sprchovou vaničku nainstaloval pracovník odborné montážní firmy při dodržení všech relevantních předpisů. K tomu patří také 
montáž vhodné přepadové a odpadové soupravy s dvojitým břitovým těsněním.
Záruka neplatí v případě, že byla vana nebo sprchová vanička upravena nebo na ni byly namontovány díly, které nepocházejí od KALDEWEI a/nebo nebyly originální díly 
namontovány odbornou montážní firmou.
Záruka platí 30 let od data nákupu, vyznačeného na záručním listu, potvrzeném prodávajícím. Zjevné závady, vzniklé v důsledku konstrukčních nebo výrobních vad, je nutné 
nahlásit písemně firmě KALDEWEI během 4 týdnů po jejich zjištění. K reklamaci je nutné přiložit záruční list a originál dokladu o koupi.
V případě oprávněné reklamace splní KALDEWEI svůj závazek ze záruky podle svého výběru buď opravou výrobku, nebo náhradní dodávkou, nebo poskytnutím slevy 
za sníženou hodnotu. Záruka se nevztahuje na jakékoliv dodatečné nároky, zejména náhradu škody všeho druhu, jakož i na náhradu nákladů spojených s montáží 
a demontáží vany nebo sprchové vaničky a dopravních nákladů spojených s náhradní dodávkou.
Záruční doba se v případě oprávněné reklamace neprodlužuje.
Záruka platí pouze, pokud se místo montáže vany nebo sprchové vaničky nachází na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Na jiné země může být 
rozšířena pouze na základě zvláštní dohody.
Tato záruka se řídí výlučně právem Spolkové republiky Německo.

PÉČE O VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 3,5 MM
Po použití opláchněte povrch vany nebo sprchové vaničky horkou vodou a utřete vlhkým hadrem, jelenicí nebo houbou.
Lehká znečištění odstraňte prostředky na mytí nádobí nebo neutrálními čisticími prostředky, silnější znečištění nechte 15–20 minut odmočit.
Usazování vodního kamene zabráníte, pokud budete dbát na to, aby armatury těsnily, a po použití odstraníte zbytkovou vodu. Případné usazeniny můžete odstranit pomocí 
vlažného octového roztoku zředěného v poměru 1:1 (nepoužívejte koncentrovaný ocet). Poté dobře opláchněte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a čisticí prostředky 
obsahující písek nebo silně kyselé čisticí prostředky. Dodržujte pokyny k čištění armatur.
Při použití prostředků na čištění odpadů dodržujte návod a prostředky lijte přímo do odpadu. Kapky ze smaltu ihned odstraňte.
Pro příležitostné důkladné čištění nebo při silnějším znečištění doporučujeme čisticí prášek nebo čisticí pastu KALDEWEI. Poškození vzniklé nesprávným zacházením je 
možné opravit v mnoha případech pomocí opravného laku nebo opravné sady KALDEWEI.

PÉČE O VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 3,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PERL-EFFEKT
Aby vydržel Perl-Effekt na vanách a vaničkách ze smaltované oceli KALDEWEI 3,5 mm mnoho let, dodržujte prosím následující pokyny:
Po použití opláchněte povrch vany nebo sprchové vaničky horkou vodou a utřete měkkým vlhkým hadrem nebo jelenicí.
Je-li vana nebo sprchová vanička silně zašpiněna, použijte k čištění pouze obvyklé čisticí prostředky na nádobí, jemné čisticí prostředky pro domácnost, neutrální čisticí 
prostředky nebo slabě kyselé čisticí prostředky pro koupelny. Naneste čisticí prostředek podle pokynu výrobce pouze na měkkou houbu, houbovitou nebo textilní tkaninu. 
Nečistoty nechte případně 15–20 min. odmočit.
Usazování vodního kamene zabráníte, pokud budete dbát na to, aby armatury těsnily, a po použití odstraníte zbytkovou vodu. Případné usazeniny většinou otřete hadříkem. 
Zvláště odolné skvrny můžete odstranit pomocí vlažného octového roztoku zředěného v poměru 1:1 (nepoužívejte koncentrovaný ocet). Poté dobře opláchněte. Dodržujte 
pokyny k čištění armatur.
Při použití prostředků na čištění odpadů dodržujte návod a prostředky lijte přímo do odpadu. V každém případě je nutno zabránit postříkání povrchu!
Následující materiály trvale poškozují povrchovou úpravu:
Abrazivní čisticí prostředky, ocelová vlna, abrazivní čisticí houby, silně kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky, prostředky na praní a odpadní louhy z automatických 
praček. Nepoužívejte čisticí prášek nebo čisticí pastu KALDEWEI na vany a sprchové vaničky s povrchovou úpravou Perl-Effekt. Čisticí prášek a čisticí pasta KALDEWEI jsou 
určeny pouze k důkladnému čištění běžného smaltovaného povrchu. V žádném případě se nesmí do vany nebo sprchové vaničky dostat malta nebo zbytky lepidel na obklady 
a spárovacích hmot. Totéž platí i pro stavební prach, písek apod. Všechny tyto materiály mají abrazivní účinek a způsobují poškození povrchové úpravy.

PÉČE O VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 3,5 MM S ANTISLIPEM / CELOPLOŠNÝM ANTISLIPEM
Zašpinění může omezit protiskluzové účinky antislipu/celoplošného antislipu. Dbejte na pečlivé čištění, aby zůstal protiskluzový povrch trvale drsný.
Pro vany a sprchové vaničky s antislipem/celoplošným antislipem v zásadě platí stejné pokyny pro péči jako pro vany a vaničky bez antislipu/celoplošného antislipu. 
Vzhledem k zvláštnostem protiskluzového povrchu dbejte následujících pokynů.
K čištění jsou vhodné: jemné octové a neutrální čisticí prostředky, jemné čisticí prostředky na vany, vlasové tkaniny, nechlupatící hadry. Po vyčištění dobře opláchněte vodou 
a utřete do sucha jelenicí. Odolné nečistoty odstraňte měkkým kartáčkem na ruce.
K čištění nepoužívejte: Abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla, agresivní kyseliny nebo zásady (např. octovou esenci, alkalické 
chlorové čisticí prostředky), abrazivní čisticí houby/hadry, barevné čisticí prostředky, napuštěné jednorázové utěrky.

VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 3,5 MM JSOU VYRÁBĚNY V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI NORMAMI
VANY
ČSN EN 198 (914104) A* Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Koupací vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek - Požadavky a zkušební metody.
ČSN EN 232 (914105) Koupací vany - Připojovací rozměry.
ČSN EN 10209 Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky.
ČSN EN 14516+A1 (914101) Koupací vany pro domácí použití.
ČSN EN ISO 28706-1 (945040) Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty.
ČSN EN ISO 28706-2 (945040) Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními  
kapalinami a/nebo jejich parami.
ČSN EN ISO 28706-3 (945040) Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě. 
ČSN ISO 4532 (945050) Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním.

SPRCHOVÉ VANIČKY
ČSN EN 198 (914104) A* Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Koupací vany vyrobené z odlévaných tenkých zesíťovaných akrylátových desek - Požadavky a zkušební metody.
ČSN EN 251 (914106) Sprchové vaničky - Připojovací rozměry.
ČSN EN 10209 Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky.
ČSN EN 14527+A1 (914111) Vany pro sprchové kouty pro domácí použití.
ČSN EN ISO 28706-1 (945040) Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty.
ČSN EN ISO 28706-2 (945040) Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními  
kapalinami a/nebo jejich parami.
ČSN EN ISO 28706-3 (945040) Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě. 
ČSN ISO 4532 (945050) Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním.

* vzhledem k neexistenci evropské, německé ani české normy řešící rozměrové tolerance ocelových smaltovaných van a sprchových vaniček se řídíme ustanoveními ČSN EN 198 (914104) A
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