Beszerelési Útmutató / Garanciális feltételek
VARIOGLASS termékekre 2 év EU-s garanciát vállalunk! A garancia vonatkozik a zsanérok hibátlan működésére, valamint a 8 mm-es
biztonsági üveg szín-, forma- és mérettartására. TERMÉKRE GARANCIA KIZÁRÓLAG A SZÁMLA ELLENÉBEN ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
A garancia feltétele: a zsanérokat kizárólag speciális, zuhanykabinokhoz kifejlesztett tisztítószerekkel lehet tisztítani, savas-lúgos szerek
felületi elváltozást okozhatnak! Az alapanyagok fizikai tulajdonságai miatt, meghatározott idő elteltével finom állításra, illetve olajozásra
lehet szükség! Ezen beavatkozások nem képezik részét a garanciának.
A helytelen burkolásért (nem megfelelő falak; zuhanytálca, illetve lefolyók nem megfelelő lejtése), valamint a helyszíni adottságokból
eredő reklamációkért felelősséget nem vállalunk! Az épített zuhanytálca, zuhanyfolyóka, valamint egyéb lefolyó által biztosított nem
megfelelő víz elvezetése sem képezi reklamáció tárgyát. Zuhanykabinjaink és ajtajaink szilikon profiljai (műszaki adottságuk miatt!) nem
biztosítanak 100%-os vízszigetelést, vagyis folyamatos magas vízszint esetén a víz ki fog folyni.
Beszereléshez, kérjük minden esetben vegyék igénybe szakember segítségét!
 Termékeinkre 2 év teljes körű garanciát vállalunk, ami nem vonatkozik a működésre, szerelésre és használhatóságra!
Amennyiben házilagos beszerelés mellett dönt, kérjük az alábbi pontokat betartani szíveskedjen:



Javasoljuk, hogy szakértelem és szerelési gyakorlat nélkül NE KEZDJENEK HOZZÁ A TERMÉK BESZERELÉSÉHEZ!
Az ebből adódó problémákra: mint például hibás, nem megfelelő működés, vagy a termék fizikai sérülése, REKLAMÁCIÓ NEM
ÉRVÉNYESÍTHETŐ! A 8 mm-es biztonsági üveg szerelése gyakorlatot igényel, kizárólag 2 ember kezdjen hozzá a beépítéshez!



Mindenféleképpen végezzenek helyszíni felmérést a zsanérok falra történő felszerelése előtt, vízmértékkel célszerű ellenőrizni,
hogy az adott falméreten belül mennyit tér el a fal síkja a derékszögtől!

 FONTOS: a falban nem lehet több +/- 2 mm-nél, mivel a zsanérok maximális tűrése ezt teszi lehetővé!
Amennyiben nagyobb az eltérés, ne kezdjen hozzá a beépítéshez!

 SZÉRIA TERMÉKEINK tényleges mérete 2 vagy 3 cm-rel kisebb, mint a névleges méret! Tehát pl. egy 80x200 cm széria
ZUHANYFAL tényleges mérete: 78 cm x 200 cm! 80x100x200 cm ZUHANYKABIN tényleges mérete: 77cm x 97cm x 200cm!



Helyszíni mérés után kérjük, hogy az útmutató rajz alapján először „szárazon”, azaz még a zsanérok falba rögzítése előtt
állítsák össze a beszerelni kívánt terméket a helyszínen. A fix és nyíló zsanérokat középállásban rögzítsék az üvegen!
FIX ÜVEGEK KÖZVETLENÜL SEM TÁLCÁRA, SEM ALJZATRA NEM RAKHATÓAK! (Ültető szilikon lapocska a termékek dobozában!)
FIGYELEM, MINDEN NYÍLÓ AJTÓ MAGASSÁGA 12 MM-REL KISEBB, MINT A KABINOK FIX OLDALAI!
Tökéletes helyszín nincs, fenti módszerekkel elkerülhető számos kellemetlenség, pl.: a zsanérok többszöri fali befúrása!

FONTOS, a zsanérok furatainak fali bejelölése előtt figyelembe kell venni:
FIXFAL
- szilikonlapra kell állítani, közvetlenül csempére-tálcára nem rakható
NYÍLÓ AJTÓ
- jelölésnél számolni kell a 12 mm-es alsó vízvetővel
A fx üvegeket alul és a falnál is folyékony szilikonnal / sziloplaszttal szükséges tömíteni.
KARBANTARTÁSI TANÁCSOK:
Termékeink tisztítása kizárólag alkohol tartalmú tükör vagy ablaktisztítóval történhet!
Univerzális fürdőszobai tisztítószerek, savas/lúgos szerek használatát kerüljék, mivel ezen szerek elváltozást eredményezhetnek mind az
üvegen, mind a zsanérokon, amire garancia nem érvényesíthető! Az üvegek előzetesen le vannak kezelve, de a csomagban általunk
adott Clean and Shine IMPREGNATOR-ral érdemes az első pár használat után újból lekezelni az üveget!
A helyes üvegkezelés a következő: (minden kerámia és üvegfelület lekezelhető, ami érintkezik huzamosabb idegig vízzel) a kezelendő
felületet ecetes vízzel (50:50) áttisztítjuk, ennek következtében az üvegfelületen található zárványokban lévő KALK (vízkő) kristályok
feloldódnak! Ezután a felületet papírtörlő kendővel szárazra töröljük, majd az IMPREGNATORRAL befújjuk és egy VIZES szivaccsal
áttöröljük, átnedvesítjük az egész felületet majd rajta hagyjuk 10 percig! Ezt követően tiszta vízzel öblítjük!

Beszerelési rajzok a www.varioglass.hu weboldalról tölthetők le!
Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
CSEMPEBOX Kft.
Műszaki segítség: +36 30 225 0800
Email: info@szaniterbox.hu

