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Použití 
Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a 
průmyslových budovách.  
 
Čištění 
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. Před vlastní montáží hluboké sprchové vaničky: 
- prohlédněte, zda není vinou manipulace a dopravy poškozená 
- na lícní straně hluboké sprchové vaničky je nalepena krycí průhledná folie, tuto folii 
sundejte až po úplném dokončení montáže. 
- pod půdorys hluboké sprchové vaničky připravte vyústění odpadu do kanalizace hrdlem 
DN 40 
- podlaha pod hlubokou sprchovou vaničkou musí být pevná a rovná 
- stěny v místě instalace hluboké sprchové vaničky musí být rovné, kolmé a tvořit úhel 90° 
- doporučujeme obložit stěny obkladem ještě před instalací hluboké sprchové vaničky a 
ukončit jej 1 řadu nad horní částí hluboké sprchové vaničky 
2. Ke každé hluboké sprchové vaničce je nutno dokoupit van. nožičky - NOHYLAGUNA : 
- 2 ks nosných U profilů 
- 5 ks plastových nožiček 
- 4 ks závitová tyč krátká 
- 1 ks závitová tyč dlouhá 
- 10 ks matic 
- 8 ks vrutů 4x9 
3. Obraťte hlubokou sprchovou vaničku dnem vzhůru, lícní část podložte kartonem, aby 
nedošlo k jejímu poškození a přišroubujte 2 ks nosných U profilů na dno hluboké 
sprchové vaničky. K přišroubování použijte vrutů 4 x 9. POZOR, budete-li předvrtávat 

díry pod vruty, vyvrtejte otvory Ø 2,5 mm jen do hloubky 8 mm ! 

4. Našroubujte závitové krátké tyče do plastových nožiček. Na závitovou krátkou tyč 
našroubujte jednu matici. Takto smontované nožičky zasuňte do otvorů v nosném U 
profilu a z druhé strany zašroubujte druhou matici. 
5. Usaďte hlubokou sprchovou vaničku do připraveného prostoru a pomocí nožiček, matic 
a vodováhy ji vyrovnejte! 
6. Namontujte vaničkový sifon do sprchové vaničky (viz. návod) a připojte jej 
k odpadovému systému. 
7. Namontujte přední krycí panel (viz. návod), nebo přední část vaničky obezděte a obložte 
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obkladem. 
8. Obložte obkladem poslední vynechanou řadu obkladu stěn až do vzdálenosti 2 cm 
k horní části sprchové vaničky. 
9. Sejměte ochrannou krycí folii ze sprchové vaničky. 
10. Sanitárním silikonovým tmelem utěsněte mezeru mezi okrajem vaničky a obkladem. 
11. Po zaschnutí silikonu, to je po cca 24 hodinách můžete hlubokou sprchovou vaničku 
užívat. 
12. Hlubokou akrylátovou sprchovou vaničku čistěte neabrasivními čistícími prostředky.  
 
Varianty montáže: 
 

 
V obezdívce nezapomeňte na montážní (revizní) 

otvor pro montáž sifonu. 

 
Pro snadnější instalaci doporučujeme z 

hygienickým důvodů položit dlažbu i pod 
vaničku. 

 
 
 
 


