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Návod pro instalaci a používání sprchové kabiny
®
®
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Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy BLANC®, firma BLANC® je v tomto oboru špičkou na celém světě s dlouholetou tradicí.
vážený zákazníku
děkujeme vám za projevenou důvěru při výběru sprchové kabiny.
Naše kabiny byly pečlivě přezkoušeny kontrolním oddělením výrobce, kterým je francouzská firma BLANC®.
Jestliže by se přesto vyskytly jakékoliv problémy s montáží, obraťte se na autorizovaný servis
autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY® Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML tel.: 601 21 86 77
,která se specializuje na problematiku sanitárních čerpadel SFA SANIBROY® již od roku 1992 doby uvedení sanitárních čerpadel SFA
SANIBROY® na náš trh.
Samotnou montáž doporučujeme provádět až po důkladném prostudování návodu k montáži.
Popis kabiny
Sprchová kabina z bílého, pevného, proti úderům a UV záření odolného polystyrolu a průsvitného čirého akrylového skla
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Sprchová kabina, která poskytuje ten nejlepší poměr mezi užitnou hodnotou a cenou. Pro její instalaci nejsou potřebné žádné stavební práce,
kabinu není nutné utěsňovat silikonovým tmelem.
Vanička se zápachovou uzávěrkou (sifonem) je opatřena protiskluzovou úpravou. Dveře z akrylového skla jsou půlené a otevírají se dovnitř
kabiny, což znamená výraznou úsporou prostoru potřebného pro umístění kabiny. Kabina je vybavena manuální baterií.
DELTA® 70 je odpovědí na otázky spojené s rychlým, jednoduchým, elegantním a levným vybudováním sprchového místa.
DELTA®70 je určena pro použití v podmínkách odpovídajících domácímu použití, nepoužívejte kabinu pro prostory s větším provozním
zatížením.
Nepoužívejte agresivní chemikálie a kyseliny. V opačném případě hrozí vážné poškození sprchové kabiny. Sprchová kabina je určena k
instalaci na vodorovnou podlahu.
Pro správnou funkci přístroje je nutné respektovat informace obsažené v tomto návodu k instalaci a používání.

Návod k montáži
1)

Nasaďte na zadní stranu rohové profily (obr.číslo 1)
!POZOR! – fólie musí být z venku kabiny
2) Do rohových profilů nasazených na zadní stěně, zasuňte boční stěny (obr.číslo 2)
3) Na boční stěny nasaďte rohové profily (obr.číslo 3)
4) K vaničce přimontujte sifon (obr.číslo 4)
5) Nasaďte dveře a takto připravené stěny kabiny postavte na vaničku. Vaničku natočte podle obrázku číslo 4. Slícujte otvory ve
stěnách s otvory ve vaničce (obr.číslo 5)
6) Namontujte otočný držák a vodovodní baterii (obr.číslo 6)
7) Nasaďte víko a smontujte ho se stěnami a dveřmi. Dva otvory ve víku pro úchyt kabiny ke stěně musí být vlevo vzadu. Úchyt
přišroubujte (obr.číslo 7)
8) Pomocí samořezných vrutů přišroubujte stěny kabiny k vaničce (obr.číslo 8)
9) Na dveře nasaďte úchyty pro otvírání a vyzkoušejte zavírání (obr.číslo 9)
10) Sprchovou kabinu upevněte pomocí úchytu kabiny, s použitím vrutů o průměru 6 mm a o minimální délce 60 mm (vruty nejsou
součástí dodávky)
Upozornění:
Pro čištění kabiny a vaničky se nesmí používat jako čistících prostředků kyseliny, rozpouštědla, brusné-hrubé čističe.
Výrobce sprchových kabin firma BLANC® si vyhrazuje právo měnit své výrobky bez předchozích oznámení.
V případě problému kontaktujte
autorizovaný servis sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY® Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML tel.: 601 21 86 77

ZÁRUKA
Na sprchovou kabinu DELTA®70 poskytujeme záruku 2 roky.
záruka 2 roky je za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování kabiny dle tohoto
návodu. V záruční době není dovoleno sprchovou kabinu upravovat, sprchová kabina musí být instalována a používána v souladu s návodem
v opačném případě nemůže výrobce ani servisní středisko zaručit správnou, spolehlivou a bezporuchovou funkci sprchové kabiny, záruka na
sprchovou kabinu a opravy zaniká.
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® : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE®, SANISHOWER®,
SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANIBEST®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANICOMPACT
PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC®, SANICOM®, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA® a AZURIN®
jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®.

