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10. Dle náèrtu proveïte montá úchytných prvkù.
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11. Mimo úchytných prvkù doporuèujeme pouít pod okraj
vany po celé délce úhelník nebo lištu, aby okraje vany leely
na tìchto lištách a pøi zatíení okrajù nedocházelo
k jejich prùhybù.
Do takto pøipraveného prostoru proveïte koneènou instalaci
vany.

12. Spáru mezi vanou a obkladem je nutno vyplnit
silikonovým tmelem pøípadnì ještì pøekrýt krycí lištou.

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

13. Pøed montáí odpadového kompletu je nezbytné osadit
odtokový otvor pryovým kroukem, který je souèástí
montání sady.

14. Dno vany je nutno podezdít a mezi zdícím materiálem
a samotným dnem vany ponechejte cca 2 cm prostoru,
který vyplòte polyuretanovou pìnou.
U rohových vany je nutno podezdít i sedací místo.

Èištìní provádìjte 1 x týdnì pouze tekutými prostøedky pro èištìní sanitárních
výrobkù. Nepouívejte prostøedky, které obsahují pevné èástice. Pokud dojde
k vytvoøení usazenin napø. vlivem vápenité vody, k jejich odstranìní pouijte
ohøátý bìný 8 % ocet.
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 akrylátem.
Pokud dojde pøi manipulaci nebo uívání k drobným povrchovým poškozením
akrylátu (rýhy,škrábance), poškozená místa vybruste smirkovým papírem.
Následnì jemným smirkovým papírem (zrnitosti 800 a výše) odstraníte stopy
po broušení. Vzniklé matné místo vyleštíte do pùvodního lesku pouitím leštidel
a mìkkého hadøíku.
Doporuèujeme uití leštidel na karosérie automobilù nebo na kovy. Lepšího
úèinku leštìní dosáhnete pomocí textilního kotouèe nasazeném na vrtaèce.
Pokud dojde k hloubkovému poškození akrylátu (napø. po pádu pøedmìtu
do vany), je nutno pouít speciální akrylátový tmel. S opravou se mùete
obrátit na nejbliší servisní støedisko firmy Teiko (seznam je na záruèním listì)
nebo si tmel objednat ve výrobním závodì.
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 noièek
a pøíchytné prvkù k vanám fy. Teiko. Je platný pro všechny typy van
obdélníkových i rohových.
Nikdy neprovádìjte instalaci zpùsobem pevného zazdìní tj. lepení obkladù
a po instalaci vany do pøipraveného prostoru vana musí být vyjímatelná
smìrem vzhùru.

5. Na uchycené mosty našroubujte matice M12 a plastové
koncovky dle výšky krycího panelu pouijte
krátké nebo dlouhé plastové koncovky, které jsou souèástí
montání sady.
Výrobek je pøipraven ke koneèné instalaci.

1. Vanu instalujte do pøedem stavebnì pøipraveného prostoru.
Podlahy musí být rovné opatøené dlabou nebo vybetonované
s pøipraveným odpadem a pøívodem vody.
Obklad proveïte minimálnì 10 cm pod úroveò okraje vany.
Prostor na obrázku slouí jako ilustraèní pro další ukázku
montáe noièek k vanì. Pokud nebude pouit krycí panel,
èelní obezdívku také dokonèete pøed usazením vany.

6. Vanu otoète a sejmìte ochranný kartonový obal.
Krycí folii na výrobku nesnímejte.

2. Souèástí kadé vany je montání sada, která slouí
pro instalaci výrobku. Podle typu vany obsahuje potøebné
montání díly. Jejich seznam je u kadé montání sady.
Dodávané stavitelné noièky nejsou samonosné, slouí pouze
k usazení vany do roviny a nastavení její správné výšky.
Pro vany Rhodos a Borneo je dodávána speciální montání
sada. Postup montáe je stejný.

7. Vanu ustavte na poadovanou výšku a maticemi
zakontrujte plastové koncovky.
Znovu pøemìøte rovinnost výrobku.

3. Pøed zaèátkem montáe zkontrolujte úplnost montání
sady a výrobek. Výrobek je chránìn proti poškození
kartonovým obalem a prùhlednou folii. Pøi montái karton
nikdy nesnímejte, zabráníte tím poškození výrobku.
Vanu opatøenou kartonovým obalem opatrnì polote
dnem vzhùru a proveïte rozmìøení rozteèe plast noièek tak,
aby byly rovnomìrnì umístìny na výztuné spodní èásti vany.
Rozteèe doporuèujeme 650 mm.
Oznaète místa pro upevnìní vrutù.

8. Na obkladu oznaète spodní okraj vany.

4. Na oznaèených místech proveïte fixaci plastových mostù
pomocí vrutù 5*16 mm. Zásadnì pouívejte vruty z montání
sady. Otvory nepøedvrtávejte, vruty jsou samoøezné.

9. Zhruba 10 cm od rohù a okraje vany vyznaète místa
pro uchycení pøíchytek. Do rohu pouijte pøíchytky
jednoduché, k okrajùm pouijte pøíchytky s køídlovou maticí.
Pøíchytky upevnìte vruty 4x40mm do hmodínek,
které jsou souèástí montání sady.

