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Návod na montáž
akrylátové vany



Návod na montáž akylátové vany. 

Před  instalací výrobek pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. 

Po jeho instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu. 

Výrobek je chráněn ochrannou fólií, aby při dopravě nebo jeho zabudování nedošlo k poškození 

povrchu. Po přejímce již nebude uznána záruka na mechanické poškození vany. Po celou dobu 

montáže chraňte vanu před poškozením. Ochrannou folii odstraňte z výrobku až po závěrečné 

instalaci. 

Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň vany. 

Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění. Spáru 3-4mm,  mezi  vanou  a 

obložením vyplňte sanitárním silikonovým tmelem, nebo vanovou lištou.  Obezdívka slouží jako výplň 

nikoliv jako nosná zeď. Vana nesmí být zazděna „natvrdo“ bez možnosti pružit.  Při opravách musí být 

vyjímatelná bez nutné demolice obezdívky.   Vana  musí  být vyjímatelná!   

Vanu je možné instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady stěn a 

položenou dlažbou. Především prostor pod vanou musí být zbaven zbytků stavebního a zdícího 

materiálu, malty, lepidel, prachu a jiných pevných částic, které by mohly poškodit vanu. Podlaha pod 

instalovanou vanou musí být rovná, obložená nebo vybetonovaná.    

Instalace vany na místo se provádí pomocí kovových podpor – vanových nožiček,  u kterých je 

možnost nastavit optimální výšku vany. U akrylátových van jsou z důvodů stability zabudovány 

výztuhy, které jsou umístěny pod nášlapnými a sedacími plochami, a které též slouží pro přichycení 

nožiček . Nožičky připevníme pomocí vrutů ke dnu vany v místě zesílení dna vany . Pomocí matic 

nastavíte na nožičkách optimální výšku vany. 

Pokud vanu obezdíváte, nesmí být vana obezděna napevno, ale musí být vyzděna čelní resp. boční 

stěna před vlastní instalací vany. Vyzdívka musí kopírovat tvar vany tak, aby přesahovala okraj vany 

směrem dovnitř maximálně o 10 mm a při výškovém vyrovnání vany byla 2 až 3 mm pod hranou 

vany. Obklad musí jak na stěně, tak i na podlaze zasahovat minimálně 100 mm dovnitř do prostoru 

vany. Na vanu nesmí být v žádné části pevně připojené obklady. 

Než vanu osadíte nebo obezdíte, napusťte jí vodou a vodu vypusťte, abyste zjistili případné 

netěsnosti. Zkontrolujte, zda vytekla všechna voda. 

Instalace vany na určené místo jiným způsobem, než jak je zde popsáno, může způsobit vážné 

poškození vany. 

Při montáži vanové baterie ze zdi je nutné zvážit dle tvaru vany na jaké místo by bylo nejvhodnější 

vanovou baterii umístit. Ve výšce 800 mm od podlahy se vyvedou vývody pro teplou a studenou 

vodu. 

Neinstalujte ani neukládejte žádná elektrická zařízení (fény, rádiové přijímače, televizory, přenosná 

světla apod.) do vzdálenosti menší než 1,5 m od vany. Jiné elektrické spotřebiče a jejich části v okolí 

vany, které obsahují elektrické součásti, musí být upevněny tak, aby nemohly upadnout do vany. 

Spotřebiče, které jsou pod proudem, nesmí být přístupné osobě ve vaně. 



 Důležité upozornění ! 

Akrylátová vana nesmí být nikdy napevno zazděna. Nosnou částí vany je zesílené dno, na které se 

upevňují stavitelné nožičky. Zabraňte, aby povrch vany přišel do styku s koncentrovanými 

kyselinami, louhy, těkavými látkami jako sou ředidla, alkohol, aceton, apod. Při montáži nožiček 

dejte pozor, abyste nepoškodili plast dna vany. 

Pokud nebudou dodrženy pokyny montáže, nebude brán na případné reklamace ohled! 

Uživatelský návod. 

Vanu používejte pouze k osobní hygieně a relaxaci dospělých a dětí. Ve vaně můžete používat 

veškeré dostupné osobní hygienické prostředky. 

Teplota vodní lázně ba neměla překročit 40 °C.  

Je velmi nebezpečné konzumovat před koupelí a během koupele alkohol, užívat narkotika nebo léky s 

výraznějšími účinky, neboť při nenadálých komplikacích může dojít k utonutí.  

Není dovoleno naplňovat vanu po horní okraj. Maximální výška vodní hladiny je možná na úroveň 

přepadu.  

Do vany napouštějte nejprve chladnou vodu, do té teprve horkou  

Kapající baterii nechte ihned opravit. 

 Rozpouštědla a ředidla mohou vanu poškodit. 

 Horké předměty mohou poškodit povrch vany. 

Usazeniny z vody lze odstranit omytím octovou vodou, menší poškrábání je možno vyleštit leštícími 

prostředky. 

 

Návod na údržbu. 

 Díky neporéznímu hladkému povrchu materiálu nedochází ke znečišťování výrobku. Vanu stačí po 

každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme 

používat běžné dostupné tekuté prostředky neobsahující abrosiva (písek), která způsobují poškrábání 

povrchu akrylátu. V žádném případě nepoužívejte drátěnky, kovové houby, ocelovou vlnu či drhnoucí 

žínky! 


