
POKYNY K INSTALACI VOLNĚ STOJÍCÍ VANY BESCO 
Vážený zákazníku, před zahájením montáže si prosím přečtěte tuto příručku a podmínky přiložené záruky. 

UPOZORNĚNÍ! Montáž vany by měla být svěřena specializovanému dodavateli. Vady vzniklé v souvislosti s nesprávnou instalací a použitím vany nejsou 
důvodem pro reklamaci. 

TECHNICKÉ INFORMACE

 Volně stojící vana se dodává na paletě, která je k ní připevněna dopravním pásem v kartonovém obalu nebo dřevěné krabici. 

 Odřízněte popruhy připevňující vanu k paletě, odstraňte horní a boční obal. 

 Poté odstraňte ochranu z povrchu a okraje vany.

 Výrobek by měl být zkontrolován z hlediska úplnosti, možných závad a poškození.

 Vana by měla být umístěna na vodorovné podlaze .

 Dodané nohy musí být nastaveny tak, aby lícovaly se základními hranami .

 Požadovaná doba odstavení produktu před instalací 48 hodin při pokojové teplotě. 

       POSTUP MONTÁŽE

      

    VARIANTA  I

A.  Opatrně nakloňte vanu na stranu. Místa kontaktu mezi vanou a podlahou by měla být chráněna kartonem.
Připojte odtok se sifonem a umístěte jej. Naplňte vanu trochou vody, abyste zkontrolovali těsnost připojení .

B. Obkreslete obrys spodního okraje vany

C. Vanu znovu nakloňte a na obkreslenou linku (bod B naneste silikon, nechte dva dilatační spáry asi 5 cm na opačných stranách vany. 

D. Vanu umístěte na silikonu a přebytek silikonu odstraňte.

Po instalaci by neměla být vana používána po dobu 48 hodin, maximální teplota vody do 75 C° 

VARIANTA  II

1. Umístěte vanu na požadované místo a obkreslete obrys spodního okraje .

2. Umístěte vanu na dřevěné trámky, aby se usnadnilo připojení odtoku. 

3. Připojte sifón k vaně.

- naplňte vanu trochou vody, abyste zkontrolovali těsnost připojení 

- naneste silikon na vnitřní stranu obkreslené vany, viz bod A

4. Odstraňte trámky, postavte vanu na připravený silikon, přebytečný silikon odstraňte.

Po instalaci by neměla být vana používána po dobu 48 hodin, maximální teplota vody do 75 C° 
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