Montážní návod pro vany CONCEPT
Během montážních prací musí být vana maximálně chráněna. Doporučujeme, až do konce prací v koupelně, ponechat vanu zakrytou
kartonem nebo plastickou folií, aby nedošlo k poškození jejího povrchu (maltou, prachem nebo sutí). Na vanu neodkládejte nátěrové barvy,
pracovní nářadí, lepidla, hořící cigarety, apod. V případě svařování v blízkosti vany rovněž proveďte předběžná opatření pro její ochranu.
Vany Concept lze instalovat na kovové proﬁly s montážními nožkami (tyto nejsou součástí dodávky) nebo na zděné podpěry (viz obrázky
1, 2). Před počátkem montážních prací připravte přívody teplé a studené vody (podle umístění armatury) a odpad.

Montáž vany na montážní nohy:
Otočte vanu a umístíte jí na podlahu, která musí být zcela čistá, aby nedošlo
k poškrábání nebo jinému poškození vany.

Obr. 1 - příklad montáže vany na nohy.
1) Před instalací odstraňte kartónový obal a tenkou ochrannou fólii z vany
a zkontrolujte, zda vana není poškozena, nevykazuje vady materiálu nebo
výrobní vady. Vanu během instalace chraňte vhodným způsobem (např.:
karton, deka, bublinková fólie, ...). Po provedené instalaci se záruka vztahuje
pouze na skryté vady materiálu.
2) Zabudování vany musí být provedeno do prostoru s již dokončenými

obklady či omítkou, přesahující min. 10 cm pod okraj vany. Lem vany
doporučujeme opatřit tlumicí páskou.
3) Podlaha pod vanou s tvrdým nepružným povrchem musí být
v rovině.
4) Na vyztužené dno vany připevněte montážní nohy dle návodu
výrobce. Doporučujeme například výrobky ﬁrmy MEPA (100038)
nebo ekonomičtější variantu (K731867) montážní nohy včetně
kovových proﬁlů nejsou součástí vany a je potřeba je objednat zvlášť.
5) Otočte vanu a umístěte ji do montážní polohy. Srovnejte vanu
do roviny vodováhou pomocí otáčením nohy (nebo matic – dle typu)
po nastavení zajistěte příslušnými kontra maticemi dle návodu
výrobce montážních podpěr.
6) Namontujte přepadovou a odtokovou soupravu (není součástí
balení vany).
7) Napusťte vanu po přepad, zkontrolujte těsnost odtokové soupravy.
Poté vanu vypusťte. Překontrolujte polohu vany a sanitárním
silikonovým tmelem nebo těsnící páskou utěsněte spáry po obvodu
vany (max. 5 mm).
8) Boky vany, které nepřiléhají ke zdi je nutné vyzdít a obložit. Lze
obložit celý obvod vany nebo jen některé části.
9) Po zabudování musí vana zůstat demontovatelná bez zvláštních
stavebních zásahů.

Montáž vany na zděné podpěry:

Obr. 2 - příklad montáže vany na zděné podpěry.
1) Před instalací odstraňte kartónový obal a tenkou ochrannou fólii z vany
a zkontrolujte, zda vana není poškozena, nevykazuje vady materiálu nebo
výrobní vady. Vanu během instalace chraňte vhodným způsobem (např.:
karton, deka, bublinková fólie, ...). Po provedené instalaci se záruka vztahuje
pouze na skryté vady materiálu.

2) Zabudování vany musí být provedeno do prostoru s již dokončenými obklady či omítkou, přesahující min. 10 cm pod okraj vany. Lem
vany doporučujeme opatřit tlumicí páskou.
3) Podlaha pod vanou s tvrdým nepružným povrchem musí být
v rovině.
4) Postavte zděné podpěry tak, aby byly umístěny pod dřevěnou
výztuhou vany a naneste na ně slabou vrstvu malty. Položte vanu
na zděné podpěry a srovnejte vanu do roviny tak, že případně
přidáte další vrstvu malty na zděnou podpěru pod vanu.
5) Namontujte přepadovou a odtokovou soupravu (není součástí
balení vany).
6) Napusťte vanu po přepad, zkontrolujte těsnost odtokové soupravy.
Poté vanu vypusťte. Překontrolujte polohu vany a sanitárním
silikonovým tmelem nebo těsnící páskou utěsněte spáry po obvodu
vany (max. 5 mm).
7) Boky vany, které nepřiléhají ke zdi je nutné vyzdít a obložit. Lze
obložit celý obvod vany nebo jen některé části.
8) Po zabudování musí vana zůstat demontovatelná bez zvláštních
stavebních zásahů.

ÚDRŽBA:

OPRAVA DROBNÝCH ŠKRÁBANCŮ
A JINÝCH POŠKOZENÍ:

Protože materiál nemá póry a je
hladký, neusazují se na něm prakticky
žádné nečistoty. Stačí, když vanu
po použití umyjete mokrou houbou
nebo hadříkem a tekutým čističem
(neabrazivním).

Jedná-li se o drobné oděrky, stačí použít leštidlo na chromy
a laky (bez rozpouštědla a granulí). Pokud výsledek není
uspokojivý, vybruste poškozené místo voděodolným smirkovým papírem zrnitosti 600, a poté jemným papírem zrnitosti
1000. Na závěr použijte leštidlo na chromy a laky a vana
bude jako nová.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud se rozhodnete opravit vanu sami,
činíte tak na vlastní zodpovědnost!
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, POKUD NEBYLY DODRŽENY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODU.
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