
Montáž

HORNÍ MONTÁŽ FRAGRANIT  A TECTONITE® DŘEZŮ

POSTUP PŘI VYVRTÁNÍ NEBO VYRAŽENÍ OTVORU PRO BATERII A PRO EASY CLICK/OTOČNÝ KNOFLÍK (OVLÁDÁNÍ OTOČNÉHO 
SÍTKOVÉHO VENTILU) U FRAGRANITOVÝCH DŘEZŮ

– Před instalací fragranitových dřezů nainstalujte dodané fixační příchytky do připravených otvorů (pokud již nejsou nainstalované z výroby) a zajistěte
zaražením rozpěrných trnů nebo vrutů.

– Vyznačte výřez pro dřez podle rozměrů uvedených v tomto katalogu nebo podle přiložené šablony. Důležité! V případě použití šablony se ujistěte,
že jste šablonu umístili správným způsobem.

– Vyřízněte v desce naznačený otvor pro dřez.
- Po vyřezání otvoru v desce je třeba hrany výřezu opatřit voděodolným nátěrem nebo silikonem.
– Před instalací umístěte sanitární silikon (není součástí dodávky) po okraji výřezu tak, aby částečně přesahoval přes okraj dřezu.
– Dřez opatrně spusťte do otvoru. Dejte pozor na správnou orientaci výrobku.
– Zahákněte fixační příchytky pod desku a pomalu je UTAHUJTE OD STŘEDU DŘEZU SMĚREM KE VZDÁLENÝM OKRAJŮM (nepoužívejte “aku“

zařízení, aby nedošlo ke stržení závitu). U dřezů Urban nový typ příchytek Fast-Fix viz. video níže.
– Odstraňte přebytečný silikon podél okraje dřezu.

1. Vyvrtání otvoru pro baterii (Easy click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřez již umístěn MIMO pracovní desku.
– Dřez umístěte na pevnou plochu pohledovou stranou dolů. Pečlivě si rozmyslete otvor, který budete vrtat.
- Myslete na správné stranové umístění.
– Následně odvrtejte otvor ve vybraném místě podfrézování frézou do fragranitových dřezů o ∅ 35 mm (112.0473.656 - str. 348).
2. Vyražení otvoru pro baterii (Easy click/otočný knoflík - ovládání otočného sítkového ventilu) provádějte, když je dřez již umístěn V pracovní desce.
– Zkontrolujte, zda vyznačený bod pro otvor (nálepka na horní straně dřezu) odpovídá středu spodního podfrézování.
– Šroubovák (příp. kulatinu 8 mm) přidržte uprostřed nálepky předfrézovaného otvoru a kladivem 200 – 300 g rázně uhoďte (shora). Vypadne kolečko

fragranitu.
- Vzniklý otvor zvětšíte poklepáváním kladivem do krajů otvoru.
- Následně začistěte pilníkem nebo rašplí.

Video - Montáž fragranitových
dřezů

Video - Vyvrtání nebo vyražení
otvoru u fragranitových dřezů

Video - Vyvrtání otvoru 
u tectonitových dřezů

Video - Nové fixační příchytky
Fast-Fix u dřezů Urban 
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MONTÁŽ VENTILU A SIFONU U FRAGRANIT+, TECTONITE® A NEREZOVÝCH DŘEZŮ
DOPORUČUJEME POKUD TO SITUACE DOVOLUJE, NAMONTUJTE VENTILY A SIFON JEŠTĚ PŘED UMÍSTĚNÍM DŘEZU DO DESKY
– ventil, sifon a další příslušenství instalujte podle přiloženého návodu.


