
 sprchovací kút    BETTER A3, R13, R17, R23, R27, R33, R43, R53
Montážny návod
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Upozornenie: Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby.

Upozornenie: Bezpečnostné sklo nie je možné opraviť. Pri náraze na nezarámovanú hranu sa sklo rozbije na malé časti.

Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo 
na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom 
prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily.
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Upozornenie: Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – pozor sklo !!!

Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmi neprišli 
do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo a podobne.

Upozornenia!!!

Vážený zákazník, pred montážou sprchovacieho kútu, Vás chceme upozorniť na dôležité úkony, ktoré treba dodržať:

Pri nedodržaní hore uVedených úkonoV, Môže dôjsť k Poškodeniu sklenených častí. 
na toto Poškodenie sa záruka neVzťahuje. od PreVzatia sPrchoVacieho kútu sáM zá-
kazník zodPoVedá za jeho ManiPuloVanie !!!

Pomocné náradie používané pri montáži sprchovacieho kútu:
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vodováha vŕtačka silikónová pištoľ

ceruzka Ø 3,5 mm 
vrták

skrutkovačØ 6 mm vrták

Upozornenia!!!
Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany 
vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky. 

V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca 
minimálne 5cm rovnú montážnu plochu.
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meter

Vážený zákazník ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.
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gumové kladivo



POZOR!
Všetky komponenty uvedené v návode majú svoju 
funkciu a sú dôležité. Použite časti tak, ako je uvedené 
v návode. Každý komponent je nutné použiť.

!



Montáž sprchovacieho kútu 
priamo na dlažbu bez vaničky 
(odtokový sprchový žlab)

Montáž sprchovacieho kútu 
na sprchovú vaničku

Ø 6mm
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ST4X30

x [mm] y [mm]

BETTER A3 887 887
BETTER R13 987 787
BETTER R17 987 687
BETTER R23 1187 787
BETTER R27 1187 687
BETTER R33 1187 887
BETTER R43 1387 787
BETTER R53 1387 887
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orientácia sprchovacieho kúta

a [mm] b [mm]

900 900
1000 800
1000 700
1200 800
1200 700
1200 900
1400 800
1400 900

rozmery vaničiek
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x [mm] y [mm]

BETTER A3 887 887
BETTER R13 987 787
BETTER R17 987 687
BETTER R23 1187 787
BETTER R27 1187 687
BETTER R33 1187 887
BETTER R43 1387 787
BETTER R53 1387 887
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V prípade montáže na 
podlahu bez vaničky, treba od 
rozmeru sprchovacieho kútu 
smerom do vnútra vytvoriť 

minimálne 5cm rovnú 
montážnu plochu.



ľavý spodný pánt
so zdvíhacím mechanizmom

pravý spodný pánt
so zdvíhacím mechanizmom

spodný pánt
so zdvíhacím 
mechanizmom
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Sprchovací kút použiť 24 hodín po m

ontáži!!

24 hod.

POZOR!
Transparentný silikón aplikujeme len z vonkajšej 
strany a po celom obvode sprchovacieho kútu.
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