
dylatacja 
(korek, silikon)

obramowanie 
typ U

kratka obramowanie 
typ F

posadzka

wylewka betonowa

styropian twardy

styropian

p yta betonowa

ko ek moc j cy do pod o ar ba poziom j ca styrod r
wylewka

samopoziom j ca

inimalna wielko  kana  b dowlane o, w kt ry ma by  zamonto
wane  wynosi  wysoko   mm  szeroko , d o   mm

ysoko  monta  nale y wykona  tak, aby al miniowy pro l deko
racyjny znalaz  si  w p aszczy nie pod o i z tolerancj   mm

entylatory s  mocowane wewn trz wanny przyczepami ma netycz
nymi  o  by  atwo demontowane  paski plastikowe (czerwone) 
s  zabezpieczeniem wy cznie transportowym i przed przyst pieniem 
do monta  powinny by  s ni te  twory po opaskac  powinny by  
do dalszyc  prac zabezpieczone plastikowymi za lepkami dostarcza
nymi wewn trz wanny

abr dzenie wentylator w (nawet py em stale obecnym na b do
wie podczas prac wyko czeniowyc ) powod je ic  szkodzenia  
i   Uszkodzenia wynikaj ce z zanieczyszczenia wenty
lator w w wynik  prowadzenia prac b dowanyc  nie podle aj  re
klamacjom i odpowiedzialno ci prod centa  

raw dzie wanny m sz  by  oparte w betonowej wylewce  r by 
w dnie wanny s  do jej poziomowania podczas monta

a bocznej ciance wanny znajd j  si  wintowane otwory, kt re s
 wraz z do czonymi k townikami do monta  do pod o a  y 

to stabilizowani  wanny na czas monta  celem zapobie enia prze
s ni ci  wanny podczas betonowania

ajlepsze e ekty cic ej pracy rz dze  daje ca kowite wype nienie tej 
przestrzeni betonem, w taki spos b, aby wszystkie ciany wanny ci le 
przyle a y do beton
ozostawienie wolnej przestrzeni (tak e wype nionej l nym styropia

nem) powod je za wa alne zwi kszenie o no ci pracy rz dze
rzy z pe niani  wylewki betonowej nale y stosowa  zabezpiecze

nia, aby nie doprowadzi  do ci ni cia cianek wanny  ale y tak e, 
przez odpowiednie obci enie wanny, zapobiec ewent alnem  wy
pc ni ci  jej do ry  odczas betonowania nale y s n  z wanny 
konwektorowy element rzewczy  

 s  wykonane z odp ywem wody, w takim przypadk  m si by  
wykonane po czenie odp yw  z kanalizacj  z wz l dnieniem sy on

e eli wanna jest montowana w p stej przestrzeni (w przypadk  pod
o i tec nolo icznej) zalecane jest zastosowanie opcjonalnej izolacji 
ak stycznej poprzez oklejenie zewn trznej powierzc ni blac y wanny 
oli  absorpcyjn  o r bo ci  mm  zi ki tej dodatkowej warstwie 

poziom emitowane o d wi k  le nie red kcji o minim m d ( )

zolacja ak styczna ( olia absorpcyjna na zewn trz wanny)  
a  mb wanny  

 7,5

i 11

rzyk adowy monta   w warstwac  pod o i


