
NÁVOD

MODEL: A1900

ROZMĚRY: 800  800  1850 mm

ROZMĚRY: 900  900  1850 mm



1. Návod

V případě netěsnosti nebo uvolnění posuvných dveří postupujte dle níže 
uvedených informací: 

(1) Pomocí křížového šroubováku seřiďte šrouby horních válečků posunutím 
skleněných dveří směrem nahoru nebo dolů na příslušné místo.

(2) Po úspěšné instalaci, utěsněte mezery mezi rámem a sprchovou vaničkou 
silikonovým tmelem. Následně použijte inertní chemické činidlo pro umytí 
hliníkového rámu a skla, pro zajištění čistoty a lesku. 

2. Postupy při použití

(1) Dveře otevírejte a zavírejte jemně, aby nedošlo k zranění. Promažte každý 
měsíc pro hladké posouvání.

(2) Používání kyselých nebo alkalických roztoku a ostrých nástrojů je k čištění 
sprchového kouty přísně zakázáno. Pravidelně provádějte čištění a údržbu 
sprchového koutu.

(3) Nedovolte, aby děti nebo osoby se zdravotním postižením používaly 
sprchový kout samostatně. 

(4) Vylézání na sprchový kout nebo zavěšování těžkých předmětů je přísně 
zakázáno. 

(5) Vanička byla provedena z akrylátu, v případě, že teplota překročí 80 °, může 
změknout. Doporučuje se nejprve zapnout přívod studené vody, následně 
pak teplé vody. 

(6) Jelikož je tuhost akrylátového povrchu podobná k slitině hliníku, chraňte tyto 
povrchy během dopravy a montáže. K vyhlazení případných poškození 
používejte lešticí pastu 2000 na bázi vody a semiše. Můžete také použít 
zubní pastu a pastu na hedvábí. 

(7) Pokud při normálním tlaku, voda teče příliš pomalu, zkontrolujte, zda odtok 
sifonu není ucpaný a vyčistěte ho. 

(8) V případě úniku vody použijte sanitární silikon. 

(9) Dveře sprchového koutu ponechejte otevřené za účelem zajištění dobré 
ventilace a zabránění vzniku plísní a nepříjemného pachu způsobeného 
vlhkostí. 

(10) V průběhu využívání pravidelně kontrolujte seřízení válečků za účelem 
zajištění správného posouvání dveřních křídel sprchového koutu.





Seznam součástek

Označe
ní

Název Vzhled Množství

B Přístěnný profil 2

C Vedení 2

D Rozpěrná hmoždinka 6



Označ. Název Vzhled Množství

H Úchytky 2

I Magnetické těsnění 1

J         Horní válečky 4

K Spodní válečky 4

L Úchytka skla 4

5



Označ. Název Vzhled Množství

M Boční těsnicí lišta 2

P
Vrut s kulatou hlavou ST

4  30 mm
6

O
Vrut s kulatou hlavou ST

4  16 mm
8

P(L)
Vrut s kulatou hlavou ST

4  10 mm
4

R Vnější pouzdro vrutu 10

N Vnitřní pouzdru vrutu 10

S

(S1) Posuvné dveřní
sklo

2

(S2) Pevné sklo 2

T Těsnicí lišta - profil „U” 2

Pozor: 
Po otevření obalu prosím zkontrolujte, zda jsou všechny díly a příslušenství v 
souladu s výše uvedenou tabulkou. Montáž začněte pouze po zjištění, že balení 
obsahuje všechny nepoškozené součástky. 
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