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Koupelnový nábytek SALY 65

 Důležitá upozornění
1. Ihned po převzetí výrobku zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k poškození obsahu 

a zda je výrobek kompletní.
2. Pokud zjistíte nedostatky obsažené v bodě 1, ihned kontaktujte nejlépe písemnou formou 

prodejce! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!!!
3. Při montáži buďte opatrní, obzvláště na skla a zrcadlo, která nesnesou žádné údery, přede-

vším v rozích.

návod k instalaci

CZ 

SEZNAM ČÁSTÍ BALENÍ:

Závěsný koupelnový nábytek

Rozměry:
zrcadlo: 600×20×680 mm
keramické umyvadlo: 
650×470×170 mm
skříňka pod umyvadlo 
610×300×680 mm
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NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K INSTALACI
Vodováha, kladivo, vrtačka, metr, gumové kladivo, tužka, stavitelný klíč, křížový šroubovák 

Postup instalace:
1.  Umývadlovou skříňku připevněte ke zdi pomocí vrutů a hmoždinek Ø 10 mm.
2.  Zrcadlovou skříňku připevněte ke stěně pomocí hmoždinek Ø 6 mm

1. 2.

3. 4.
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Při každém jednání se servisním střediskem je nutné předložit záruční list, doklad o zakoupení. Záruku je možné uplat-
nit v záruční době v prodejně, kde jste si zařízení zakoupili. Záruka se uplatňuje předložením tohoto záručního listu.
Záruku nelze uplatnit zejména:
• v případě neodborné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla proškolena firmou ARTTEC
• na poškození způsobené uživatelem nesprávným užívaním, manipulací, nepřiměřeným násilím, dopravou nebo 

třetí osobou
• na vady způsobené nevhodnými provozními podmínkami, nebo pokud byl u výrobku proveden neodborný zásah 

majitelem nebo jinou osobou
• pokud je zařízení napevno spojené se stavbou a není možné ho vyjmout bez destrukčních činností. (Zařízení musí 

jít volně vyjmout.)
• pokud bude na výrobku použit jakýkoliv díl jiný než ten, který je dodáván dodavatelem

Vyplněný záruční list převzal dne:    

Podpis, jméno: 

Vyplní prodejce:
Typ výrobku: Faktura/prodejka č.:

Datum výroby: Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejce 
(název, telefon): razítko + podpis

Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná 
pouze v případě řádně vyplněného listu a doložení dokladu o koupi výrobku. Záruční doba je 2 roky 
ode dne prodeje. Záruka zaniká nebyla-li uplatněna v záruční době.

Vážení zákazníci, právě jste si zakoupili značkový výrobek se zárukou.
Plnou záruku v případe montáže autorizovanou firmou 

nese firma ARTTEC s.r.o.
Záruční list - CZ

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice

www.arttec.cz
info@arttec.cz

Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494
Reklamační oddělení: tel.: +420 546 434 586,  

fax:+420 546 212 004,  mob: +420 731 542 965,  reklamace@arttec.cz


