
150-195

20

59

98

64

400

445

DN 40

        Odp³ywy œcienne JANO wykonane s¹ z 

najwy¿szej jakoœci stali nierdzewnej, odpornej 
na korozjê i dzia³anie agresywnych czynników 
chemicznych znajduj¹cych siê np. detergentach. 
Syfon do³¹czony do zestawu, wykonany zosta³ 
z równie trwa³ego i odpornego tworzywa sztucznego.

Produkt: Odp³yw  ³azienkowy

Przeznaczenie produktu: odprowadzenie wody z pomieszczeñ 

zamkniêtych (³azienka, gara¿, pomieszczenie gospodarcze).Nacisk 

do 250kg na m2.

WARUNKI GWARANCJI
?Kupuj¹cy zobowi¹zany jest do sprawdzenia kompletnoœci i 

spasowania wszystkich elementów towaru w momencie zakupu, 

póŸniejsze roszczenie nie bêd¹ uwzglêdniane. P.H-U. JANO Sp. z o.o. 

nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia w transporcie do 

klienta.

?Wszelkie roszczenia nale¿y zg³osiæ do punktu zakupu wraz z 

dokumentem potwierdzaj¹cym zakup (faktura, paragon).

Instalacji odp³ywu ³azienkowego powinna dokonaæ osoba 

posiadaj¹ca odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoœci zgodnie z za³¹czon¹ 

instrukcj¹ monta¿u. P.H-U. JANO SP. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialnoœci za b³êdy monta¿owe odp³ywu w tym zbyt ma³e 

spadki, z³e po³¹czenia z instalacj¹ kanalizacyjn¹, uszkodzenia 

podczas zalewania (zabetonowywania) z³e u³o¿enie p³ytek itp.. 

?P.H-U. JANO Sp. z o.o. udziela na produkt 24 miesiêcznej 

gwarancji  od daty zakupu na poszczególne elementy odp³ywu.

?P.H-U. JANO Sp. z o.o. udziela 60 miesiêcznej gwarancji od daty 

zakupu na sprawne dzia³anie odp³ywu, pod warunkiem monta¿u i 

eksploatacji zgodnej z za³¹czon¹ instrukcj¹. 

GWARANCJA NIE OBOWI¥ZUJE:
?W przypadku monta¿u niezgodnego z za³¹czon¹ instrukcj¹ 

monta¿u

?W przypadku zastosowania do monta¿u materia³ów nie 

odpowiadaj¹cych zasadom sztuki hydraulicznej. 

?W przypadku Ÿle dokonanych pod³¹czeñ do instalacji 

kanalizacyjnej.

?W przypadku uszkodzeñ mechanicznych podczas transportu i 

podczas monta¿u i eksploatacji w tym zarysowañ.

?W przypadku braku okresowego czyszczenia syfonu.

?ZABRANIA siê stosowania œrodków ¿r¹cych, œciernych czy 

aktywnych powierzchniowo  w eksploatacji i czyszczeniu odp³ywu 

³azienkowego. Uszkodzenia z tego tytu³u nie podlegaj¹ gwarancji i 

rêkojmi.

?Odp³yw ³azienkowy jak ka¿de tego typu urz¹dzenie mo¿e ulegaæ 

zapychaniu (brudy, w³osy itp.). Czyszczenie elementów 

odp³ywowych jest normalnym eksploatowaniem odp³ywu i nale¿y 

go dokonywaæ systematycznie po ka¿dym u¿ytkowaniu co wyd³u¿y 

okres bezpiecznej eksploatacji.  Nie wolno dopuszczaæ do 

gromadzenia siê brudów !

?Dla odbarwieñ powsta³ych w wyniku d³ugotrwa³ego 

u¿ytkowania oraz wp³ywu kamienia osadzaj¹cego siê z wody.

KARTA GWARANCYJNA

ODP£YW LINIOWY
ŒCIENNY
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Otwór monta¿owy

Ko³nierz

MONTA¯ ODP£YWU ŒCIENNEGO

MADE IN POLAND

1. Za pomoc¹ nó¿ek monta¿owych odp³yw
poziomujemy tak, aby ko³nierz znajdowa³ siê na 
równo planowanej powierzchni jastrychu. 
Zalecanie jest przykrêcenie odp³ywu 4 wkrêtami 
przy  pomocy  otworów monta¿ow ych  
znajduj¹cych siê w nó¿kach poziomuj¹cych 
(wkrêty nie s¹ do³¹czone do zestawu). Nastêpnie 
dokonujemy pod³¹czenia syfonu do kanalizacji . 
Podczas pod³¹czenia syfonu do kanalizacji 
w s z y s t k i e  c z ê œ c i  s y f o n u  m u s z ¹  b y æ  
zamontowane. Po pod³¹czeniu dokonujemy 
testy szczelnoœci.  

2.Uk³adamy warstwê jastrychu zachowuj¹c spadek  
w stronê odp³ywu ok. 3,5%. Jastrychem nale¿y 
wype³niæ ca³¹ przestrzeñ pomiêdzy dnem odp³ywu  
a pod³o¿em. Na jastrych w obrêbie ca³ego prysznica 
nanosimy warstwê gumy w p³ynie. Zalecane jest 
równie¿ wy³o¿enie ca³ej kabiny prysznicowej 
matami uszczelniaj¹cymi.

5. Po u³o¿eniu p³ytek montujemy ruszt.

3. Uk³adanie p³ytek zaczynamy od pod³ogi. P³ytki 
nale¿y uk³adaæ od krawêdzi zamontowanego 
odp³ywu.

MONTA¯ WERSJI Z RUSZTEM POD P£YTKÊ
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3. W pierwszej kolejnoœci uk³adamy p³ytki 
na pod³odze. P³ytki uk³adamy od krawêdzi 
odp³ywu. Miêdzyczasie w ruszt pod p³ytkê 
wklejamy p³ytkê (do wklejenia p³ytki 
mo¿na u¿yæ np. kleju monta¿owego na 
bazie kauczuków SBS - dostêpnego w 
ka¿dym markecie budowlanym).     

4. PRZED PO£O¯ENIEM P£YTEK NA ŒCIANIE 
W K £ A DA M Y  R U S Z T  D O  RY N I E N K I  
ODP£YWOWEJ. KrawêdŸ wokó³ odp³ywu 
powinna zostaæ uszczelniona sylikonem. W 
obrêbie ca³ego prysznica nale¿y u¿ywaæ 
fugi  elastycznej.   

5. Uk³adamy p³ytki na œcianie. P³ytki nale¿y 
uk³adaæ tak aby miêdzy p³ytkami a górn¹ i 
bocznymi krawêdziami rusztu powsta³a ok. 
1 mm  szczelina umo¿liwiaj¹ca swobodne 
wyci¹ganie rusztu w celu czyszczenia 
odp³ywu.
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Miejsce zakoñczenie
uk³adania p³ytek œciennych.

4. Do wskazanej krawêdzi w pkt 4 uk³adamy 
p³ytki na œcianie. KrawêdŸ wokó³ odp³ywu 
powinna zostaæ uszczelniona sylikonem. W 
obrêbie ca³ego prysznica nale¿y u¿ywaæ fugi 
elastycznej.
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