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Návod na inštaláciu a údržbu vane H2O 

 
Ďakujeme Vám za nákup a dôveru k nášmu výrobku. Dúfame, že náš výrobok budete používať po dlhé roky k úplnej 
spokojnosti. 
 
Všeobecné upozornenia: 
- Pred inštaláciou skontrolujte, prosím, kvalitu výrobku. – Povrch výrobku je chránený pred drobnými poškodeniami 
tenkou fóliou, túto ochrannú fóliu odstráňte až po inštalácii. 
- Po inštalácii uznáva výrobca záruku iba na výrobné a materiálové chyby.   
 
Upozornenia pre inštaláciu: 
Pre inštaláciu odporúčame využiť náš značkový servis po celom území krajiny. 
Ak si želáte inštalovať vaňu vlastnoručne, pre správnu inštaláciu je nevyhnutné postupovať podľa nižšie uvedeného 
návodu.   
 
Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte tento návod.  
 

 

 
 

 
 

 
Zostavte prvky zobrazené na obr. „A”.  

 

 

 
Nohy so závitom upevnite na profile „U” v 
požadovanej výške pomocou matíc na 
náprotivných stranách profilu. Časť so 
závitom zaskrutkujte minimálne do hĺbky 15 
mm do plastikového sokla a upevnite 
maticou. 
 
Pozor! Zohľadnite výšku odtoku a vaňového 
sifónu (plus čelného panela, pokiaľ ste si ho 
zakúpili  
k vani)!  
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Položte vaňu na rovnú plochu, kde je 
chránená od prípadných poškodení (napr. na 
kartón), spodkom hore.  
 
Vyrovnávacie nohy musia byť upevnené na 
spodku vane tak, aby boli na vzdialenosť asi 
10-15 cm od pozdĺžnych krajov výstuže 
spodku vane. 

 

 
 
 

 
Vyznačte miesta pre vruty (na každom profile 
„U” sú štyri dierky).  Na vyznačených 
miestach vyvŕtajte dierky priemeru 2 mm a 
hĺbky maximálne 10 mm (odporúčame použiť 
dištančný prvok, aby ste náhodou neprevŕtali 
stenu vane). 
 
Pripevnite profil „U” k spodku vane 
pribalenými vrutmi.  

 

 
 

 
Uložte teleso vane na miesto inštalácie, 
potom ho pomocou nôh vyrovnajte do 
vodorovnej polohy. Na obklade steny 
vyznačte čiaru okraja vane v bodoch, kde si 
želáte namontovať na stenu upevňovacie 
prvky okraja. 
 

! Pokiaľ bude vaňa zbudovaná aj s čelným 

panelom, zohľadnite, prosím, aj výšku 
čelného panela. 
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Odsuňte teleso vane, a na vyznačených miestach namontujte upevnenia okraja. 

Pozor! Upevňovacie prvky okraja vane polohujte podľa schémy. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Zbavte prachu a očistite plochu steny za 
okrajom vane, aby bol silikón nanesený na  
bezprašnú a odmastenú plochu.   
Odporúčame naniesť silikón aj na zvislú 
plochu okraja vane a potom založiť vaňu na 
miesto do predtým vyznačenej polohy.   
Po založení vane naneste a zapracujte silikón 
aj do škáry medzi hornou hranou a 
obkladom.  
Odporúčame používanie bielych neutrálnych 
tesniacich hmôt. 
Nadmierne nerovnosti steny môžete zakryť 
vaňovým lemom.  
 

 
 
 

 



    Kvalita za vynikajúcu cenu  HIDROTREND S.R.O. Novozámocká 222, 949 05 Nitra 

                                

 
 
Ďalšie upozornenia: 
- Je zakázané, aby obklad prečnieval na okraj vane, lebo to má za následok stratu záruky. 
- V prípade zabudovanej vane sa odporúča vytvorenie montážneho otvoru k výpustnému sifónu. 
- K výške telesa vane treba pripočítať aj montážnu výšku vaňového sifónu. 
- V prípade nerovných stien odporúčame kúpiť si náš balík pre olemovanie vane. 
    
 
Údržba a čistenie: 
Na jednoduché čistenie vane používajte bežne predávaný čistiaci prostriedok pre domácnosť 
na čistenie akrylových plôch. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiaci prášok! Tam, kde je  
voda tvrdšia, tvorbe vodného kameňa možno predísť častejším čistením. 
Na čistenie používajte vždy špongiu alebo jelenicu, nikdy nie čistiaci prášok alebo nástroj,  
ktorý môže povrch poškrabať. 
Pozor! Nikdy nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá na farby, acetón, toluén, syntetický lak a jeho rozpúšťadlo, ani iné 
organické rozpúšťadlá. Použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku  
môžete poškodiť štruktúru vane a tým stratíte platnosť záruky. 
 
 

O ďalšie informácie môžete požiadať na emailovej adrese info@hidrotrend.sk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hidrotrend.sk
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Návod na montáž čelného panela 
 

Všeobecné upozornenia: 
- Pred inštaláciou skontrolujte, prosím, kvalitu výrobku. 
– Povrch výrobku je chránený pred drobnými poškodeniami tenkou fóliou, túto ochrannú fóliu odstráňte až po     
   inštalácii.  
- Po inštalácii uznáva výrobca záruku iba na výrobné a materiálové chyby.   
 
Návod na montáž: 
 

A. 

 

 

Položte vaňu na rovnú plochu, kde je chránená od 
prípadných poškodení (napr. na kartón), spodkom hore 
a vykonajte nasledovné úkony: - závesné ušká čelného 
panela/bočného panela zaskrutkujte do drevených 
kociek v žliabku na okraji vane tak, aby oblúk uška sa 
dotýkal vnútornej časti okraja vane. 
 

B. 

 

 

Po uložení vane do konečnej polohy sa presvedčte, či je 
výška okraja vane v správnej pozícii v porovnaní 
k obloženej podlahe, teda či sa čelný panel vmestí. 
 

C. 

 

 
Čelný panel zatlačte do ušiek pod okrajom vane a 
skontrolujte na koncoch vane, či sú čelné panely v jednej 
rovine s koncami vane. 
Zamerajte dolné upevňovacie (dištančné) body a podľa 
obrázku ich upevnite na obklade. 
Dištančné prvky upevnite tak, aby okraje čelného a 
bočného panela vane narážali na dištančné prvky, ale 
aby samotný čelný a bočný panel bol v zvislej rovine s 
vonkajším  okrajom vane. 
 

D. 

 

 
Na spodnej styčnej čiare vyplňte sanitárnym silikónom 

styčný bod medzi podlahou a čelným panelom.  

Pozor! 
Tesniaci silikón nanášajte na odmastený a bezprašný 
povrch. 
 

 
O ďalšie informácie môžete požiadať na emailovej adrese info@hidrotrend.sk. 


