
ODP£YW LINIOWY

        Odp³ywy liniowe 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.

LINEAR
SHOWER DRAIN

   Die Duschabflussrinne ist aus hochwertigem 
Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt, das beständig 
gegen Korrosion und aggressive Chemikalien ist, wie 
sie in Reinigungsmitteln zu finden sind. Siphons und 
andere Elemente sind ebenfalls aus resistentem 
Kunststoff hergestellt.

DUSCHABFLUSSRINNE
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        The linear shower drain is made from high 
quality chromium-nickel stainless steel, which is 
resistant to corrosion and aggressive chemicals such 
as those found in cleaning agents. Traps and other 
elements are also made of resistant plastics.

KRATKI* GRATES* ROSTE*

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
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MONTA¯ INSTALLATION MONTAGE

MADE IN POLAND

3.Uk³adamy warstwê jastrychu zachowuj¹c 
spadek  w stronê odp³ywu ok. 3,5%. 
Jastrychem nale¿y wype³niæ ca³¹ przestrzeñ 
pomiêdzy dnem odp³ywu  a pod³o¿em.

1.Odp³ywpoziomujemy tak, aby znajdowa³o 
siê 1 mm poni¿ej planowanej powierzchni 
posadzki z u³o¿onymi p³ytkami (w tym celu 
nale¿y uwzglêdniæ wysokoœæ zaprawy klej¹cej 
oraz  p ³ytek  od  poz iomu ko³n ierza  
monta¿owego).Ponadto uwzglêdnia siê 
spadek p³ytek w kierunku odp³ywu 
wynosz¹cy ok 3,5% (powoduje to obni¿enie 
posadzki o 3,5 cmna d³ugoœci 1 m).

5. Uk³adanie p³ytek nale¿y rozpocz¹æ od 
krawêdzi zamontowanego odp³ywu. Podczas 
tego etapu ruszt musi znajdowaæ siê w 
rynience odp³ywowej. KrawêdŸ wokó³ 
odp³ywu powinna zostaæ uszczelniona 
silikonem. W obrêbie prysznica nale¿y 
u¿ywaæ fugi elastycznej. 

4.Wokó³ odp³ywu nanosimy warstwê gumy
w p³ynie. Opcjonalnie na ju¿ naniesion¹ foliê 
l u b  g u m ê  m o ¿ n a  u ³ o ¿ y æ  m a n k i e t  
uszczelniaj¹cy.

1. The drainage elevation must be set 1 mm 
below the planned surface of tiles. (To 
calculate the level of the floor, the thicknes of 
the tiles and ceramic adhesive must 
accounted from the level of the installation 
collar.) A 3,5% declination, in the direction of 
the drain, must be accounted for due to a 
3,5cm elevation decrease over meter.

1. Mit Hilfe der verstellbaren Füße muß die 
A b l a u f h ö h e  1  m m  u n t e r  d i e  
Fliesenoberfläche eingestellt werden. (Um 
die Höhe des Bodens zu berechnen, muss der 
Aufbau  (Estrich, Kleber, Fliese) berücksichtigt 
werden.) Eine 3,5%ige Abweichung, in 
Richtung des Ablaufes, muss durch einen 3,5 
cm Höhenrückgang gegenüber Meter 
berücksichtigt werden.

2. Attached the drain to the sewage system. 
Tighten the trap. Make watertight test.

2. Schließen Sie den Siphon an die 
vorhandene Kanalisation an. Ziehen Sie den 
Siphon mit dem Montagewerkzeug fest. 
Machen Sie einen Wasserdichtigkeits-Test.

2. Dokonujemy pod³¹czenia odp³ywu do 
kanalizacji. Podczas pod³¹czenia syfonu do 
kanalizacji wszystkie jego czêœci musz¹ byæ 
zamontowane. Po pod³¹czeniu dokonujemy 
test szczelnoœci.

3. Fill all empty space between drain and 
substrate, by using screed, while maintaining 
3,5% declination towards the drain.

3. Füllen Sie den entstandenen Zwischenraum 
mit Estrich auf.

4.Around the drain a layer of liquid rubber or 
foil must be added. Optionally a water proofing 
membrane or insulating tape (not provided, 
avaliable additionaly) may be aplied on to the 
l i q u i d  r u b b e r  a r o u n d  t h e  d r a i n .

5. Applie ceramic adhesive and begin setting 
tiles starting from the drain outwards. During 
this phase the grate must be placed in side the 
drain channel. Edge around the drain must be 
sealed by means of silicone. Around the 
shower waterproof wall tile grout must be 
used.

5. Der Zwischenraum von Rinne zur Fliese, 
muß mit Silikon fachgerecht eingedichtet 
werden.

4 . D e r  E d e l s t a h l f l a n s c h  m u ß  
fachgerecht mit Flüssiggummi oder 
einem Dichtungsflansch eingedichtet 
werden. 
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