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INSTRUKCJA MONTAŻU KABIN BLUE, DEEP BLUE ,
TAJFUN, CORNER

INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI:

I. KABINA:

1. Kabiny natryskowe należy instalować wyłącznie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.

2. Ściany, do których montowana będzie kabina powinny być proste, gładkie, bez wystających elemen-
tów w obszarze montażu kabiny, ustawione względem siebie dokładnie pod kątem prostym (narożnik 
pomieszczenia), ustawione pionowo (pomiar poziomnicą), przygotowane (w tym uszczelnione) zgodnie
z normami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi dla danego typu budynku i pomieszczenia.

3. Nad kabiną powinna pozostać przestrzeń zapewniająca swobodną wymianę powietrza w trakcie ką-
pieli oraz umożliwiająca prawidłową wentylację po zakończeniu kąpieli (zalecamy minimum 15 cm prze-
strzeni wentylacyjnej między górną krawędzią kabiny natryskowej a su6 tem pomieszczenia).

4. Kabiny 6 rmy Deante przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo tzn. nie
należy wpuszczać krawędzi brodzika pod okładziny ścienne.

5. Do uszczelnienia należy używać wyłącznie silikonów sanitarnych, uszczelnienia powinny umożliwiać
spływanie wody do środka kabiny.

6. Montaż powinna przeprowadzać osoba posiadająca uprawnienia lub doświadczenie w montażu kabin
natryskowych ze szkła hartowanego. W niektórych przypadkach kabina może wymagać dodatkowego
uszczelnienia np. połączenia szyby stałej z pro6 lem dolnym. Ze względu na wagę poszczególnych ele-
mentów oraz ich wymiary zalecamy by montażu dokonywały 2 osoby.

II. BRODZIK:

1. Miejsce przeznaczone do zainstalowania brodzika powinno być przygotowane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, włączając w to prawidłowo wykonane uszczelnienia okładzin ściennych na obszarze
brodzika i kabiny natryskowej. 

2. Zalecamy pozostawienie niewielkiego otworu wentylacyjnego pod brodzikiem – np. szczelina między
dolną krawędzią obudowy a powierzchnią podłogi pod brodzikiem. Rozwiązanie to ułatwia wysychanie

skroplin pary wodnej tworzących się (w niektórych sytuacjach) na dolnej powierzchni brodzika oraz na
przewodach wodno-kanalizacyjnych i syfonie (np. w sytuacji płukania brodzika dużą ilością zimnej wody).

3. Brodzik powinien być zainstalowany w sposób umożliwiający dostęp do instalacji odpływowej w celu
ułatwienia prowadzenia czynności serwisowych ww. instalacji.

4. W celu montażu brodzika konieczny może być zakup niektórych elementów (np. syfonów, uszczelnień)
nie będących na wyposażeniu. Zalecamy stosowanie urządzeń odpływowych (syfonów) o konstrukcji
umożliwiającej czyszczenie „od góry”.

5. Montaż brodzika powinien być wykonany przez instalatora posiadającego odpowiednie kwali6 kacje.

6. Na brodzikach mogą pozostawać śladowe ilości wody wynikające z napięcia powierzchniowego – jest
to zjawisko naturalne

7. Zalecamy montaż brodzika czołowo do płytek.

8. Przed ostatecznym zasilikonowaniem brodzika prosimy sprawdzić dopasowanie kabiny zwłaszcza jeśli
nie pochodzi z oferty Deante.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Serwisem T rmy Deante® przed
rozpoczęciem montażu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

I. KABINA:

1. Czyścić okresowo, używając wody, miękkiej ściereczki lub gąbki oraz łagodnych, płynnych środków
myjących (oprócz dostępnych na rynku specjalnych preparatów do mycia kabin i brodzików, zalecamy
np. zwykły płyn do mycia naczyń lub roztwór wody z octem).

2. Nie używać do mycia środków żrących (zawierających silne kwasy lub zasady) i ściernych oraz rozpusz-
czalników typu benzyna, fenol, aceton.

3. Po umyciu i wysuszeniu elementy prowadzące drzwi (pro6 le, rolki, suwaki, zawiasy itp.) pokryć cienką
warstwą wazeliny kosmetycznej lub technicznej, podobnych środków należy również używać do smaro-
wania łożysk rolek i zawiasów (smarować widoczną część łożyska/zawiasu – w pobliżu osi obrotu).

4. Unikać dodatkowych obciążeń mechanicznych niezwiązanych z prawidłową eksploatacją kabiny.

II. BRODZIK:

1. Brodziki należy czyścić przy użyciu preparatów przeznaczonych do akrylu i tworzyw sztucznych (do
zastosowań sanitarnych).

2. W razie utrudnionej dostępności tych środków – zalecamy użycie łagodnych środków chemicznych,
nie zawierających silnych kwasów, zasad, rozpuszczalników i związków chloru (zalecamy np. zwykły płyn
do mycia naczyń lub roztwór wody z octem). Należy unikać szorowania. Zalecamy użycie miękkiej ście-
reczki lub gąbki.
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INSTRUKCJA INSTALACJI BRODZIKÓW:

Miejsce przeznaczone do zainstalowania brodzika powinno być przygotowane zgodnie z zasadami sztu-
ki budowlanej, włączając w to prawidłowo wykonane uszczelnienia okładzin ściennych na obszarze bro-
dzika i kabiny natryskowej, odpowiednio wydajną wentylacją pomieszczenia i inne warunki odpowiednie
dla pomieszczeń łazienkowych z kabiną natryskową. 

Zalecamy pozostawienie niewielkiego otworu wentylacyjnego pod brodzikiem – np. szczelina między
dolna krawędzią obudowy a powierzchnią podłogi pod brodzikiem. Rozwiązanie to ułatwia wysycha-
nie skroplin pary wodnej tworzących się (w niektórych sytuacjach) na dolnej powierzchni brodzika oraz
na przewodach wodno-kanalizacyjnych i syfonie (np. w sytuacji płukania brodzika dużą ilością zimnej
wody).

Brodzik powinien być zainstalowany w sposób umożliwiający dostęp do instalacji odpływowej w celu
ułatwienia prowadzenia czynności serwisowych ww. instalacji.

Zalecamy stosowanie urządzeń odpływowych (syfonów) o konstrukcji umożliwiającej czyszczenie „od
góry” – bez demontażu brodzika, o wydajności przepływu równej lub większej od maksymalnej wydaj-
ności przepływu urządzeń armatury zainstalowanych w kabinie (nad brodzikiem).

Montaż brodzika powinien być wykonany przez instalatora posiadającego odpowiednie kwali6 kacje,
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Serwisem 6 rmy Deante® przed rozpo-
częciem montażu.

A. BRODZIK ZE ZINTEGROWANĄ OBUDOWĄ I STELAŻEM

Brodzik należy ustawić w miejscu docelowego montażu,  odpowiednio regulując wysokość podpór (nó-
żek) tak, by obie krawędzie przyścienne były dokładnie poziome, do ustawienia należy posłużyć się po-
ziomnicą, zgodnie z załączonym rysunkiem (rys.1).

Przed trwałym zamocowaniem brodzika należy połączyć go z instalacją wodno-kanalizacyjną budynku
przy użyciu odpowiedniego syfonu, dbając o prawidłowe uszczelnienie miejsc połączenia elementów
odpływu z brodzikiem oraz miejsc połączenia odpływu z syfonu do instalacji wodno-kanalizacyjnej bu-
dynku (zgodnie z instrukcją montażu syfonu).

Po przysunięciu do okładzin umieszczonych na ścianach (np. płytek ceramicznych) brodzik należy
uszczelnić na liniach połączeń krawędzi bocznych ze ścianą przy użyciu silikonu sanitarnego, lub zestawu
z listwą krawędziową (listwa „nawannowa”).

W przypadku instalacji wyłącznie z użyciem silikonu należy zwrócić uwagę na wygładzenie zewnętrznej
warstwy przystosowanym do tego narzędziem (np. łopatką do wygładzania spoin silikonowych).

Brodzik uszczelniony (zamocowany) silikonem sanitarnym należy pozostawić przez czas podany przez
producenta ww. preparatu (zwykle minimum 24 godziny), dopiero po uzyskaniu całkowitej odporności
mechanicznej spojenia można rozpocząć instalację kabiny lub inne czynności związane bezpośrednio
z obciążaniem brodzika.

B. BRODZIKI Z DEMONTOWANĄ OBUDOWĄ

Postępować jak w przypadku brodzików ze zintegrowaną obudową. Przed trwałym zamocowaniem bro-
dzika należy zainstalować obudowę w sposób umożliwiający jej późniejszy demontaż (zalecamy pozo-
stawienie przestrzeni pod obudową).

C. BRODZIKI KONGLOMERATOWE (R-GO, CUBIC)

Brodziki konglomeratowe przystosowane są do zabudowy stałej, na poziomie podłogi lub na podparciu
materiałem budowlanym.

Przy montażu na poziomie podłogi:

- przygotować płaskie, niepylące podłoże, z syfonem zabudowanym w podłodze w odpowiednim miej-
scu (pod otworem odpływowym)
- ułożyć brodzik w miejscu instalacji, upewnić się, że żebrowanie nośne na spodzie brodzika podparte
jest równomiernie. W przypadku nierówności zalecamy użycie pianki montażowej, zaprawy klejowej lub
klinów.
- uszczelnić silikonem sanitarnym połączenia między brodzikiem, podłogą i ścianami

Przy montażu na podparciu:

- przygotować stelaż z materiału przenoszącego ciężar i obciążenie brodzika, tak aby żebrowanie brodzi-
ka podparte było równomiernie. Podłoże winno być sztywne i niepylące.
 - umocować brodzik do podłoża za pomocą pianki montażowej, zaprawy klejowej lub kleju montażowe-
go dbając o wypoziomowanie 
- uszczelnić silikonem sanitarnym połączenia między brodzikiem, podłogą i ścianami

UWAGA: wysokość podparcia może być dowolna, należy jednak zwrócić uwagę na uwzgędnienie
wymiarów systemu odpływowego (syfonu).

Rys.1


