VANNISEIN

MAJA
1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid,
veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende
paigaldamisel. Karastatud klaas ei “kannata” lööke kivi-, keraamika- ja
või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt
vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaserva-seina vahele
pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes
tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.
NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel
klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi.
Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse
paigaldustööde käigus.

VANNISEIN

STANDARDSE VANNISEINA MÕÕDUD

1. A=695-704 mm
2. A=795-804 mm
3. A=895-904 mm
4. A=995-1004 mm

MITTESTANDARDSE VANNISEINA VÕIMALIKUD MÕÕDUD

1. A=500…1000mm
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Vannisein koosneb 1 klaasist – A..

x
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Märkige seinale seinaprofiili kruviaukude asukohad.
x

x
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Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage
6mm puuri.

x

x
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“Tõmmake” silikoonitriip seinaprofiili tagaküljele enne
profiili kinnitamist seina külge.
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Kinnitage seinaprofiil kruvidega seina külge.
TÄHELEPANU! Ärge keerake kruvisid liiga pingule –
see võib tekitada seinaprofiili kaardumist.
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Asetage uksekonstruktsioon seinaprofiili sisse. Kasutage vesiloodi ja kiilusid, et uksekonstruktsioon
saaks paika otse. Vajadusel saab uksekonstruktsiooni seinaprofiili seest välja “kasvatada” (min
12mm peab jääma kokkupuuteala).
Kinnitage seinaprofiil uksekonstruktsiooni külge 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi
alumiiniumprofiilide 3,5mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofiili alaservast; 1 auk
ca 50mm seinaprofiili ülaservast ning 1 auk seinaprofiili keskelt.
Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist
katta kruvipead ilukatetega.

min 12

Ukse kõrgust saab reguleerida uksehinge abil
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(avage kuuskantvõtmega uksehinge all olevad
poldid ning liigutage ust edasi-tagasi ja vajadusel
tõstke seda veidi, kuni ukse ülemine serv on
seinaklaasiga samal kõrgusel. Seejärel keerake
poldid jälle kinni).
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Asetage ukse alumise serva külge tihend nagu pildil
näidatud.

Silikoonige (värvitu sanitaarsilikooniga) vanniseina
liikumatu osa seest (st. vanni) poolt. Laske silikoonil
kuivada 24 tundi enne vanniseina kasutamist.

