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s.r.o.ZAHRADNÍ UMYVADLO

rozměr  mm

hloubka H výška V

Umyvadlo 555 1332280

hmotnost
v kg/ks

133195

šířka Š

470 1200

Použití:

vhodný pro chataře, chalupáře, zahrádkáře a majitele rodinných
domků
jako doplněk zahradní architektury

umyvadlo je vyrobeno z pěti snadno sestavitelných
betonových dílů
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ZÁRUKA

5 LET

Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců

Z SÚ
Certifikace  a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

jednotlivé prvky umyvadla jsou  uloženy na standardní paletě 80x120 a fixovány PE fólií

Povrch a barevné provedení:
vymývaný oblázek - frakce 6-8, 8-10, 10-16 - barvy přírodní
povrch STANDARD       - Nero, Aso, Čedič, Čita, Katla, Tambora, Unzen, Rosa, Merapi, Bianco, Běla, Hekla,

Fudži, Fuego
povrch ELEGANT - Magma, Lokon, Long, Rosa bílá, Bianco bílá, Běla bílá, Kelut, Kala, Oranž, Oria,

Oranž červená, Oria červená, Fuego bílá, Fudži bílá, Hekla bílá
povrch DELUX              - Madeira, Ipala, Kao, Laté, Colima, Kelut bílá, Kala bílá, Oranž bílá, Oria bílá,

Marrone, Levanto, Crema, Carpi, Colorno
povrch EXTRA DELUX - Crema bílá, Carpi bílá, Colorno bílá, Kao bílá, Late bílá,
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otvory
na šrouby

pro sešroubování

zalité matice pro
p šroubování

k desce
ři

flexi hadice
k možnému
dokoupení

V místě umístění umyvadla musí být ze země vyvedeno
vyústění odpadu pr.40mm ve  výšce cca 20-30cm.
3 ks tvárnic naskládáme na sebe s montážními maticemi
vzadu, přičemž vyústění odpadu je uvnitř tvárnic.
Do nádoby - umyvadla namontujeme přiloženou dřezovou
výpusť 5/4" s nerezovou mřížkou. Na propojení odpadu
s výpustí doporučujeme použít flexi hadici sifon
umyvadlový 5/4 - 40. Tato hadice není součástí dodávky.
Nádobu - umyvadlo otočíme, flexi hadici napojíme
na výpusť 5/4 a druhý konec flexi hadice
nasadíme na připravené vyústění odpadu pr.40.
Umyvadlo nádobu následně nasadíme na tvárnice tak,
aby zadní strana nádoby s maticí lícovala se zadní
stranou tvárnic. Ozubení desky zapadne na zadní stěnu
umyvadla a desku následně zafixujeme 4mi šrouby M10x80
s podložkami, které jsou součástí dodávky.
Všechny šrouby nejdříve nasadíme skrz desku do
připravených montážních otvorů a spojíme je
s maticemi, které jsou zality v tvárnicích a v umyvadle.
Teprve poté dotáhneme veškeré závitové spoje.
Naistalujeme kohoutek, který je součástí dodávky.
Otvor pro přívod vody se závitem 1/2 coulu je připraven
ve spodní části desky vpravo.

v ceně dodávaného kompletu je mosazný kohout a výtokový
ventil se zátkou

jednotlivé díly se připevňují k desce

Montážní návod:

vyústění odpadu pr.40mm
ve výšce cca 20-30cm


