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MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL

MODEL:

CLASSIC NEO - vana  

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

obdélníková akrylátová vana - 1500×700 cm
obdĺžniková akrylátová vaňa - 1500×700 cm
rectangular akrylic bathtub - 1500×700 cm

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic
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P OZOR !!!
P ři koupi výrobku a před jeho instalac í jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poško zen.
P o ins talaci již nebude brán ohled na pošk ozen í tohoto typu.
Vanu instalujte do předem s tavebně připraveného pros toru.
Obklad provedte vždy pod úroveň okraje vany.
Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazd ění, tj.l epení obkladů až  po instalaci vany do připraveného prostoru!
Vana  musí být vyjímatelná!

ATTE NTION !!!
When purchas ing product and before its  instalation please  check  ca refully if it is  not mecha nica ly or by other way damaged.
 
Install bathtub into previously structually prepared s pace.
Always  make tiling under the leve l of the edge of bathtub.
Neve r install bathtub in a way of �xed setting,  i. e.s ticking of tiles  after instalation of bathtub into prepared space !!!
B athtub mus t beremovable!

P OZOR !!!
P ři kúpe výrobku a před jeho inštalovaním prekontrolujte, či nie je mecha nicky alebo inak pošk odený.
 
Va ňu inštalujte do stavebne predpripraveného otvoru.
Obklad urobte vždy pod úroveň okraju vane.
Nikdy neurobte inštaláciu vane  s pôsobom pevného zamurovania, t. j.lepenia obkladov až  po inš talác ii vane do 
pripraveného priestoru!!
Va ňa musí byť vol'ne odnímatel'ná.

F IG Y E LE M!!!
Atermék vásá rlásak or és  annak beépítés e elött,  gondosa n át kell ellenörizni, hogy nincs -e a terméken mechanikus,
vagy egyéb sérülés.
 
A káda t elöre leburkolt helyre kelt beépíteni.
A burkolatot egésze n a káda széléig kell rakni.
S oha se m végezzü k a káda besze relése  után a seg élycs empézést.
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ACHTUNG!!!
Überprüfen und kontrollieren Sie beim Kauf und vor der Montage die Badewanne auf vorhandene Schäden und den Lieferumfang,
bzw. reklamieren Sie diese sofort bei Ihrem Verkäufer. Nach der Montage werden Reklamationen dieser Art nicht mehr anerkannt.
Bauen Sie die Wanne nur in einem bauseits fertigen Raum ein, mit Fliesen bis zu unterem Rand der Badewanne. 
Die Badewanne soll ohne größere bauliche Maßnahmen herausnehmbar bleiben!


