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Sprchový box AZZURO
Návod k instalaci 

Důležitá upozornění:
1. Ihned po převzetí výrobku zkontrolujte zda 

během transportu nedošlo k poškození  
obsahu a zda je výrobek kompletní. Na poz-
dější reklamace nebude brán zřetel! 

 Pokud zjistíte nedostatky v komponentech, 
ihned kontaktujte nejlépe písemnou formou 
prodejce. Po 7 dnech od převzetí nebudeme 
brát na nekompletnost dodávky zřetel!

2. Při přemísťování součástí boxu buďte opa-
trní, obzvláště na sklo, které nesnese žádné 
tvrdé údery, především v rozích.

Nástroje potřebné k instalaci:
vodováha, aplikační pistole na těsnící  
hmotu, tužka, svinovací metr, křížový (Philips)  
šroubovák, stavitelný klíč, olovnice, vrtačka, 
gumová palička

Jednotlivé součásti zařízení:
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č. položka ks
1 hliníková lišta 2
2 hliníkový sloupek 2
3 pevné skleněné výplně 2
4 hliníkový sloupek 2
5 horní držák 1
6 magnetický pásek 1
7 klika 1
8 zasklení pohyblivých dveří 1
9 vanička 1

10 hmoždinka 8
11 šrouby 4×30 8
12 plastový pásek 4
13 šrouby 4×20 4
14 upevňovací čep 2
15 šrouby M6×20 2

Rozměr: 90×90×205 cm
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Předinstalační pokyny:
1. Před samotnou montáží ještě jednou důkladně zkontrolujte veškeré díly a součásti.  

Po namontování nebude na jakékoli mechanické poškození brán zřetel!
2. Po stavební stránce je nutno dodržet pravý úhel v rohu, kde bude výrobek instalován.

Dále je nutné aby podlaha byla ve vodováze. Pokud by nebyla, může dojít ke křížení 
dveří a nesprávné funkci výrobku.

3. Sprchovou vaničku vždy instalujte jako první, umístěte ji na místo a pomocí stavitelných 
nožiček ji nastavte tak aby v ní nezůstávalo velké množství vody. Do vaničky nalijte 
vodu a vyzkoušejte odtok. Na reklamace po zabudování nebude brán zřetel!

4. Veškeré spoje musí být utěsněny silikonovým tmelem se zvýšenou odolností proti plísni 
a to i skla upevněné do rámů (gumové lišty slouží pouze jako dilatační pásky)

Odpad
1. Odpadová roura zakončená hrdlem (průměr 40mm), musí být vyvedena v úrovni  

podlahy. V případě vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy.

II. krok - instalace hliníkového rámu
1. Na správné místo vyvrtejte do stěny  

otvory (pozor na potrubí nebo elektroin-
stalaci), do nich vložte hmoždinky. 

 Pak připevněte hliníkový profil ke stěně 
pomocí vrutů 4×30.

Instalace:

I. krok - instalace vaničky
1. Vaničku umístěte do vybraného rohu. 

Odpadovou hadici připojte k odpadní-
mu otvoru, mezery utěsněte silikono-
vým tmelem a hadici připevněte.

2. Vybalte vaničku, umístěte ji do správné 
polohy. Pomocí stavitelných nožek ji vy-
rovnejte, pak nožky pevně dotáhněte.
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III. krok - instalace pevných výplní
Nejprve připevněte k vaničce pomo-
cí vrutů 4×20 upevňovací čep (14). 
Pak namontujte pevnou skleněnou 
výplň a natlačte ji do štěrbiny hliní-
kového profilu, který jste již připevnili
na stěně. 

IV. krok - instalace pohyblivých výplní
1. Nainstaluje horní trubkový držák.

2.  Připevněte kliku.
3.  Nainstalujte magnetický pásek 

a tvrdý plastový pásek, kterými 
se uzavírají dveře, aby voda ne-
unikala ven.
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Údržba:

1.  Pro pravidelné čištění používejte neutrální neabrasivní čistící prostředky a měkký hadřík.
2.  V případě, že se na povrchu vaničky naleznete škrábanec, můžete se jej pokusit  

vyhladit jemným (leštícím) smirkovým papírem a pak přeleštit zubní pastou a měkkým 
hadříkem.

3.  Pojezdová kolečka promažte silikonovým olejem 1-2× měsíčně popř.seřiďte volný  
pohyb dveří.

Sprchový kout musí zůstat volně vyjímatelný (bez destrukčních prací)!



Záruční list

Na sprchové boxy poskytuje firma ARTTEC s.r.o. standardní 2 letou záruční dobu. 
Podmínkou záruky je doložení potvrzeného záručního listu.
Servis je poskytován formou výměny vadné části výrobku za novou 
nebo opravou po odborném posouzení servisního střediska.

Označení výrobku: ………………………………… .................

Datum prodeje: …………………………………….. .................

 
Razítko a podpis prodejny…………………………………. .....

Záruku nelze uplatnit zejména:
•  v případě neodborné montáže či nedodržení platných norem ČSN
•  na poškození způsobené uživatelem nesprávným užíváním, manipulací, nepřiměřeným  

násilím, dopravou nebo třetí osobou
•  na vady způsobené poruchami v elektrické síti nebo v bytové instalaci, nevhodnými 

provozními podmínkami, nebo byl-li u výrobku proveden neodborný zásah majitelem nebo 
jinou osobou

•  při škodách způsobených nadměrnou tvorbou vodního kamene

Firma ARTTEC doporučuje pro montáž svých sprchových boxů firmy:
EXCEL, REVOS, AM obchodní a SANIBLOK.

ARTTEC s.r.o. 
Sídlo firmy: Rosická 358,CZ-664 17 Tetčice, www.arttec.cz, info@arttec.cz  

tel.: +420 546 413 099, fax: +420 546 410 494 
Servisní technik: tel.: +420 546 434 586, mob:+420 731 542 965, reklamace@arttec.cz

EXCEL
Centrála - Pražská 355, Slaný
Tel.: +420 312 524 892
Fax: +420 312 524 897
Mob:+420 775 331 031

REVOS
28. října 217
CZ-709 00 Ostrava
Tel:/Fax: +420 596 625 982
Mob.:+420 602 707 626
koupelna.revos@seznam.cz

AM obchodní s.r.o.
Seidlerova B/3
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 495 539 664
vbb1@seznam.cz 

SANIBLOK
Jandáskova 1
621 00 Brno - Řečkovice 
Tel.: +420 541 223 080,
Mob.:+420 602 543 225
info@saniblok.cz, 
www.saniblok.cz
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