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NÁVOD
PRO INSTALACI KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU
U všech skříní se zásuvkami pod umyvadlem předpokládáme použití nábytkového sifonu. Tento 
návod na montáž platí pro standardní výrobky.

U výrobků na zakázku mohou být použitá jiná technická řešení.

Poškození vzniklé mechanicky, v důsledku dlouhodobého nebo opakovaného působení vody, zane-
dbání údržby, případně nesprávné montáže nepodléhá záruce.

Pozorně si prostudujte příslušné části návodu na montáž a údržbu.

Použité nábytkové závěsy jsou vždy vhodné pro daný typ nábytku, prověřte však nosnost stěn.
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4. Vyjměte zásuvky (viz. část vyjmutí a seřízení zásuvek str. 16).
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I) INSTALACE SKŘÍNĚK  MOOD / VIPP

1. Nábytek vybalte a postavte na měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození. 

2. Změřte vzdálenosti mezi závěsy.

3. Na stěně naznačte a vyvrtejte otvory pro kotvící plechy, osaďte je hmoždinkami       
       vhodnými pro daný typ zdiva a přišroubujte všechny kotvící plechy.
       Kotvící plechy CAMAR připevňujte vyznačenou šipkou nahoru a na všechny 4 vruty.
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5. Pověste nábytek.

        Pozn. Doporučujeme závěsy CAMAR před zavěšením co nejvíce vysunout.

 

6. Je důležité, aby byl nábytek pověšen na všech závěsech.
       Pomocí šroubů na závěsech nábytek podélně i příčně vyrovnejte do váhy a přitáhněte ke zdi. 
       Více o regulaci závěsů na str. 15.

7. 7.1 Zadní hranu desky utěsněte sanitárním silikonem.
        7.2 Instalujte umyvadlo dle výrobcem dodaného montážního návodu.
        Pozn.: Předpokládáme použití nábytkového sifonu HL137 nebo podobného. 

8. Nasaďte krytky závěsů.
        Osaďte zásuvky a seřiďte je (viz. str. 16)

Instalace dokončena. 
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II) INSTALACE SKŘÍNĚK  FOREVER / VIPP M / DREAM TOP / CHIC

2. Změřte vzdálenosti mezi závěsy.

1. Nábytek vybalte a postavte na měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození.
      Horní krycí desku skladujte a manipulujte s ní ve svislé poloze.

3. Na stěně naznačte a vyvrtejte otvory pro kotvící plechy, osaďte je hmoždinkami vhodnými pro  
        daný typ zdiva a přišroubujte všechny kotvící plechy.
        Kotvící plechy CAMAR připevňujte vyznačenou šipkou nahoru a na všechny 4 vruty.
 3.a. Pro sestavu VIPP M s otevřenou skříňkou s policí: zavěšení na 2 přiložené kotvící  
 plechy SAH.
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4. Vyjměte zásuvky (viz část vyjmutí a seřízení zásuvek str. 16).



Pokud je součástí sestavy otevřená skříňka s policí:

5.a. Pro sestavu VIPP M: Otevřená skříňka s policí se zavěšuje na 2 přiložené 
kotvící plechy SAH.

5.c. Pro sestavy FOREVER s otevřenou skříňkou s policí na kraji sestavy. 
Otevřená skříňka s policí na kraji sestavy se připevňuje vruty ke korpusu veldlejší 
skříňky. Pokud směřuje skříňka dopředu, tak se připevňuje i vrutem ke zdi v 
horním rohu (otvor osaďte hmoždinkou pro daný typ zdiva).

Pozn.: Otevřenou skříňku s policí doporučujeme před zavěšením nejprve spojit 
vruty s vedlejší skříňkou a potom připevnit ke zdi.

5.b. Pro sestavy FOREVER a DREAM TOP: Otevřená skříňka s policí se 
připevňuje vruty ke korpusům veldlejších skříňek.
Otvory je nejdříve nutné předvrtat 4 mm vrtákem (pokud nejsou již předvrtány).

Pozn.: Otevřenou skříňku s policí doporučujeme před zavěšením nejprve spojit 
vruty s jednou z vedlejších skříněk. 
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 Pozn. Doporučujeme závěsy CAMAR i SAH před zavěšením co nejvíce vysunout.
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6. Je důležité, aby byl nábytek pověšen na všech závěsech.

          Pomocí šroubů na závěsech nábytek podélně i příčně vyrovnejte do váhy
          a přitáhněte ke zdi.
          Více o regulaci závěsů na str. 15
           Pozn.: Doporučujeme na závěr k sobě jednotlivé skříňky spojit vruty
           (otvory je nejdříve nutné předvrtat 4 mm vrtákem).
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8. Instalace krycí desky / desky s integrovanými umyvadly z Corianu /    
       nábytkového corianového umyvadla z kolekce VIPP M

- Naneste bodově malé množství montážního lepidla (neutrální silikon, Mamut 
apod.) na styčné plochy půdy skříněk a desky.
- Sklo osazujte lakovanou stranou dolů.

- Tenké desky instalujte tak, že nejdříve na nábytek položte zadní hranu desky a 
opatrně desku překlopte.

- Silné desky z kolekce FOREVER připevněte kotvícím L profilem ke stěně.
Otvor je nutné předvrtat 4 mm vrtákem).

7. Instalace bočních panelů kolekce FOREVER
        (pokud nejsou součástí sestavy boční panely, pokračujte na krok 8)
        - Panel je potřeba nejprve z vnitřní strany i bok skříně odmastit (použijte technický líh, 
          nebo alkoholový čistič; nikdy nepoužívejte rozpouštědla typu ředidlo, aceton apod...).
        - Odstraňte fólii z oboustranné lepící pásky.
        - Naneste bodově montážní lepidlo:
 a) Sklo - použijte Mamut Crystal
 b) Ostatní materiály a plech - použijte Mamut
          a přitiskněte k boku skříně.
        Nalepená oboustranná páska pouze přidržuje panel než lepidlo zatuhne.
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9. Zadní hranu desky utěsněte sanitárním silikonem.

      Nasaďte krytky závěsů.
      Osaďte zásuvky a seřiďte je (viz. str. 16)
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Instalace dokončena. 



4. Na stěně naznačte a vyvrtejte otvory pro kotvící plechy, osaďte 
je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva a přišroubujte všechny 
kotvící plechy.
Kotvící plechy CAMAR připevňujte vyznačenou šipkou nahoru a 
na všechny 4 vruty.

2. Změřte vzdálenost mezi otvory na zadní straně umyvadla.
        Na stěně naznačte, vyvrtejte otvory a osaďte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva.   
        
        Umyvadlo připevněte ke zdi pomocí speciálních šroubů a vyrovnejte do váhy.
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III) INSTALACE SKŘÍNĚK BONBON
3. Změřte vzdálenosti mezi závěsy.

 
1. Nábytek i nábytkové umyvadlo vybalte a postavte na měkkou podložku,  

        aby se zabránilo jeho poškození.
        Vyjměte zásuvky (viz část vyjmutí a regulace zásuvek str. 16).

A. ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA BONBON
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max. 22 mm

5. Zobáčky závěsů na skříňce vyšroubujte do horní polohy a co nejvíce je vysuňtě.
       (viz regulace závěsného kování str 15).
       - Podvěste nábytek pod namontované umyvadlo.
       - Pomocí regulačních šroubů přitáhněte skříňku zespoda k umyvadlu.

6. Zadní hranu umyvadla utěsněte sanitárním silikonem.

7. Nasaďte krytky závěsů.
        Osaďte zásuvky a seřiďte je (viz. str. 16)

Instalace dokončena. 
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2. - Položte nábytkové umyvadlo na skříňku.
        - Změřte vzdálenosti otvorů na zadní straně umyvadla. 
        - Na stěně naznačte, vyvrtejte otvory a osaďte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva.   
        
        Samostatné umyvadlo připevněte ke zdi pomocí speciálních šroubů a vyrovnejte do váhy.
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3.  - Změřte vzdálenosti montážních sad na zadní straně skříňky. 
          - Na stěně naznačte, vyvrtejte otvory a osaďte je hmoždinkami vhodnými pro daný typ zdiva.
          - Skříňku umístěte pod umyvadlo a pomocí regulačních šroubů seřiďte do konečné polohy.
          - Skříňku připevněte ke zdi.

1. Nábytek i nábytkové umyvadlo vybalte a postavte na
        měkkou podložku, aby se zabránilo jeho poškození.
        Vyjměte zásuvky (viz část vyjmutí a seřízení zásuvek str. 16).

B. STOJÍCÍ SKŘÍŇKA BONBON strana 11
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4. Zadní hranu umyvadla utěsněte sanitárním silikonem.
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5. Nasaďte krytky závěsů.
        Osaďte zásuvky a seřiďte je (viz. str. 16)

Instalace dokončena. 
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1.  Na zdi naznačte polohu desky a konzol.
        Vzdálenost mezi konzolami by neměla přesáhnout 700 mm. 

2.  Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky vhodné pro daný typ zdiva a konzoly     
        přišroubujte. Je důležité konzoli připevnit na všechny kotvící otvory.
        Dbejte, aby byly ve váze.

3.  Vyrovnanou desku zajistěte vruty.

4.  Zadní hranu desky utěsněte neutrálním silikonem. 

2.a. Pro skrytou stavitelnou konzolu
  Podložkami v konzolách otáčejte tak, aby byla deska ve váze.

Typy konzol

Skrytá stavitelná konzola Skrytá fixní konzola

A. DESKY PRO UMYVADLA FOREVER

7.0 7.0
max 70 max 70
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Instalace dokončena. 
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1.  Na zdi naznačte polohu desky a konzol.

2.  Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky vhodné pro daný typ zdiva a konzoly     
        přišroubujte. Je důležité konzoli připevnit na všechny kotvící otvory.
        Dbejte, aby byly ve váze.

3.  Vyrovnanou desku zajistěte vruty.

4.  Zadní hranu desky utěsněte sanitárním silikonem. 

Pohledová konzola - věšák na ručník

Poškození vzniklé mechanicky, v důsledku dlouhodobého nebo opakovaného působení vody, zanedbání údržby, případně nesprávné montáže nepodléhá záruce. verze 1.0  |   1/1/2022

B. MASIVNÍ DESKY POD UMYVADLA S ŽIVOU HRANOU

Délka desky 60 - 180 cm
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A. ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ SAH

Výškové seřízení Hloubkové seřízení / přitažení ke zdi

± 8 mm ≤ 25 mm

Krytky závěsůSAH 215

B. ZÁVĚSNÉ KOVÁNÍ CAMAR

22 mm

22 mm

Výškové seřízení

19 mm

19 mm

Hloubkové seřízení / přitažení ke zdi
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VYJMUTÍ ZÁSUVEK NASAZENÍ ZÁSUVEK
Podhmatem z čelní strany zásuvky přitáhněte k sobě páčky (2x).
Dojde k odjištění zásuvky a lze ji vyjmout.

Položte zásuvku na vysunuté výsuvy a zatlačte do maximální polohy.
Cvaknutím dojde k zajištění zásuvky. Je důležité, aby byla zásuvka zajištěna na obou výsuvech.

 ! Vždy zkontrolujte, zda je zásuvka správně zajištěná. Podhmatem na doraz
 přitáhněte výsuvy k čelu zásuvky (viz obr.)
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SEŘÍZENÍ ZÁSUVEK
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VII) ÚDRŽBA A CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ

Nábytek není uzpůsoben  pro trvalý styk s vodou.

V případě zatečení vody do nábytku nebo jeho postříkání vodou je nutné nábytek okamžitě utřít do sucha měkkým hadříkem .

Na vady způsobené dlouhodobým nebo opakovaným působením vody se nevztahuje záruka.

Obecně platí, že matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči.

Více informací o údržbě v je uvedeno v Obecné charakteristikce a vlastnostech materiálů.

A) ÚDRŽBA
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B) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ, ÚDRŽBA
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