Sprchové vaničky z litého mramoru

THOR
Řada PQ

Použití
Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.
Čištění
Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. Vaničky se nesmějí čistit abrazivními čistícími prostředky
obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe
odpadu ani barviva na vlasy. Vaničky lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání
povrchu lze přeleštit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.
Záruka
Záruční lhůta jsou 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který
vydává prodejce.
Záruka se vztahuje na funkční a estetické závady způsobené chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na závady
způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem. Záruka se také
nevztahuje na vzduchové bubliny na spodní straně vaničky.
Servis
S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit,
obraťte se na servis výrobce prostřednictvím emailu: technik@sapho.cz

Montážní návod
PŘED INSTALACÍ VANIČKY ZKONTROLUJTE JEJÍ ROVNOST A ZDA NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENÁ.
V případě nainstalování takové vaničky nebude uznána reklamace.

Možnosti instalace vaničky!

Usazená na podlaze

Obezděná a obložená

Zapuštěná do podlahy

S čelním panelem

Sprchové vaničky z liateho mramoru
THOR
Použitie
Výrobok je určený na osobnú hygienu človeka v obytných, verejných, zdravotníckych a priemyselných budovách.
Čistenie
Čistenie je možné vykonávať bežnými kvapalnými čistiacimi prostriedkami. Vaničky sa nesmú čistiť abrazívnymi čistiacimi
prostriedkami obsahujúcimi piesok a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobok pôsobeniu kyselín, čpavku,
chlóru, čističa odpadu ani farbivá na vlasy. Vaničky je možné leštiť jemným voskom (napr. voskové leštidlá na autá).
V prípade poškriabania povrchu je možné preleštiť voskom, prípadne získať u predajcu špeciálnu opravnú sadu na hlbšie
ryhy.

Záruka
Záručná lehota sú 2 roky od dátumu nákupu výrobku konečným užívateľom a je potvrdená daňovým dokladom, ktorý
vydáva predajcu.
Záruka sa vzťahuje na funkčné a estetické závady spôsobené chybnou výrobou. Záruka sa nevzťahuje na závady
spôsobené nesprávnym spôsobom čistenia alebo na dodatočné úpravy povrchu vykonané užívateľom. Záruka sa tiež
nevzťahuje na vzduchové bubliny na spodnej strane vaničky.

Montážny návod
PRED INŠTALÁCIOU VANIČKY SKONTROLUJTE JEJ ROVNOSŤ A ČI NIE JE VIDITEĽNE POŠKODENÁ.
V prípade nainštalovania takejto vaničky nebude uznaná reklamácia.

Možnosti instalace vaničky!

Usadená na podlahe

Obmurovaná a obložená

Zapustená do podlahy

S čelným panelom

