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10. Spodní pøítlaèné pruiny pøišroubujte vruty 4x40 mm
do pøipravených hmodinek prùm. 8 mm.
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11. Spodní pøítlaèné pruiny rozmístìte rovnomìrnì
po obvodu u vany

Montání a uivatelský
návod - Krycí Panely
12. U vany Panama mùete umístit také dvì pøítlaèné
pruiny i na boèní zdi k dokonalejšímu uchycení panelu
- vzdálenost od podlahy - 200 a 400 mm
- vzdálenost od rohu místnosti 570 mm - viz foto

Váený zákazníku,
dìkujeme, e jste se rozhodl pro výrobek znaèky Teiko, který je zhotoven
z polymeru špièkové kvality.
Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuøe a tím je zabránìno
usazování neèistot.

13. Proveïte koneènou montá krycích panelù, zasuòte
krycí panel do pøítlaèných pruin na špalících vany
a na podlaze. U vìtších rohových van doporuèujeme
umístìní na okrajích panelu svislé krycí lišty.

14. K bìným obdelníkovým vanám se vyrábìjí panely
o rozmìrech 1700x530 ( 580 ) mm. Pokud máte vanu menšího
rozmìru, je nutno panel seøíznout ( v pøípadì e je pouit
boèní i èelní panel oøez se provádí ze strany od zdi ).
V místì seøíznutí panelu doporuèujeme vystuení lištou,
aby nedocházelo k prùhybu tohoto okraje.

Èištìní provádìjte pouze tekutými prostøedky pro èištìní sanitárních výrobkù.
Nepouívejte prostøedky, které obsahují pevné èástice.
Vyvarujte se, aby povrch výrobku pøišel do styku s koncentrovanými kyselinami,
louhy, tìkavými látkami. Takté barviva, koncentrované vonné esence do koupelí
nesmí pøijít do styku s panelem.
S pøípadnou opravou se mùete obrátit na nejbliší servisní støedisko
firmy Teiko (seznam je na záruèním listì).
Pøed kadým zásahem do výrobku doporuèujeme kontaktovat servisní
støedisko nebo výrobce.

Pøi koupi výrobku si jej peèlivì pøekontrolujte!

Tento montání návod stanoví pøesný zpùsob montáe plastových krycích
panelù k vanám fy. Teiko. Je platný pro všechny typy van obdélníkových
i rohových.
Nikdy neprovádìjte instalaci vany zpùsobem pevného zazdìní tj. lepení obkladù
a po instalaci vany do pøipraveného prostoru, v tomto pøípadì nebude
moné instalovat krycí panel k vanì.

5. Pomocí vrutù 4x16 mm ( souèást montání sady ) proveïte
uchycení všech pøítlaèných pruin.

1. Podlahy musí být opatøené dlabou nebo vybetonované
s pøipraveným odpadem a pøívodem vody. Obklad proveïte
min.10 cm pod úroveò vany. Zajistìte pravoúhlost stìn.
Prostor na obrázku slouí jako ilustraèní pro další ukázku
montáe noièek a krycích panelù k vanám rohovým
a obdélníkovým. Pøed instalací proveïte dùkladnou kontrolu
krycího panelu i vany.

6. Takto pøipravenou vanu otoète, postavte na plastové
koncovky a sejmìte kartonový obal.

2. Pøed vlastní montáí krycího panelu musí být vana opatøena
plastovými mosty a je nutno nastavit správnou výšku
plastových koncovek dle výšky pouitého krycího panelu.
Nesnímejte kartonový obal.

7. Pøed umístìním krycího panelu, musí být provedena
koneèná instalace vany do úchytných prvkù.

Krycí folii nesnímejte.

U krycího panelu u vany JÁVA nejdøíve instalujte
opìrnou noièku do místa zalaminované
matice M 12 - viz. detail

3. Odkryjte kartonový obal v místì umístìní døevìných špalíkù.
Vana je takto pøipravena k montái pøítlaèných pruin.

8. K dokonalejšímu uchycení panelu mùete umístit pøítlaèné
pruiny ještì k podlaze. Proveïte obrys spodní èásti
krycího panelu.

4. Pøítlaèné pruiny rozmìøte tak aby okraj pøítlaèné pruiny
byl 4 mm od vnìjšího okraje vany.
U obdélníkových van proveïte vlepení døev. špalíkù pomocí
lepidla nebo PE Tmelu a to ve vzdálenosti
20 mm od vnitøního okraje vany viz nákres.

9. Rozmìøte vzdálenost pro spodní pøítlaèné pruiny, okraj
pruiny musí být 4mm od obrysu panelu.

