
4

ZOZNAM ČASTÍ BALENIA:

Závesný kúpeľňový nábytok
Rozmery:
zrkadlo: 600 × 20 × 680 mm
keramické umývadlo:  
650 × 470 × 170 mm
skrinka pod umývadlo  
610 × 300 × 680 mm

Kúpeľňový nábytok SALY 65

návod k inštalácii

SK 

 Dôležitá upozornenia
1. Ihned po prevzetí výrobku skontrolujte či behom transportu nedošlo k poškodeniu obsahu 

a či je výrobok kompletný.
2. Pokiaľ zistíte nedostatky obsažené v bode 1, ihned kontaktujte nejlepšie listom predajcu! Na 

pozdejšie reklamácie nebude braný ohľad!!!
3. Pri presunoch súčastí boxu buďte opatrný, najmä na bezpečnostné sklo, ktoré nesnesie žiad-

ne tvrdé údery, predovšetkým v rohoch.
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Postup inštalácie:
1. Umývadlovú skrinku pripevnite k stene pomocou vrutov a hmoždiniek Ø 10 mm.
2. Zrkadlovú skrinku pripevnite ku stene pomocou hmoždiniek Ø 6 mm

1. 2.

3. 4.

NÁRADIE POTREBNÉ K INŠTALÁCII
Vodováha, kladivo, vŕtačka, meter, gumové kladivo, ceruzka, nastaviteľný kľúč, krížový skrut-
kovač
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Pri každom jednaní so servisným strediskom je nutné predložiť záručný list a doklad o zakúpení. Záruku je 
možné uplatniť v záručnej dobe v predajni, kde ste si zariadenie zakúpili. Záruka sa uplatňuje predložením 
tohto záručného listu.
Záruku nie je možné  uplatniť najmä:
• v prípade neodbornej montáže prevedené osobou alebo firmou, ktorá nebola preškolená firmou

ARTTEC 
• na poškodenie spôsobené uživateľom nesprávným užívaním, manipuláciou, neprimeraným násilím, do-

pravou alebo tretiou osobou
• na vady spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami, alebo ak bol u výrobku prevedený neod-

borný zásah majiteľom alebo inou osobou
• ak je zariadenie napevno spojené so stavbou a nie je možné ho vybrať bez destrukčných činností. (Zaria-

denie musí ostať voľne vyberateľné.)
• ak bude na výrobku použitý akýkoľvek diel iný ako ten, ktorý je dodávaný dodávateľom

Vyplnený záručný list prevzal dňa:    

Podpis, meno:  

Vyplní predajca:
Typ výrobku: Faktúra/predajka č.:

Dátum výroby: Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Predajca 
(názov, telefón): pečiatka + podpis

Výrobca poskytuje na výrobok záruku podľa zákonom stanovených podmienok. Záruka je platná iba 
v prípade riadne vyplneného listu a pri doložení dokladu o kúpi výrobku. Záruka trvá 2 roky odo dňa 
predaja. Záruka zaniká, pokiaľ nebola uplatnená v záručnej dobe.

Vážený zákaznici, práve ste si zakúpili značkový výrobok so zárukou.
Plnú záruku v prípade montáže autorizovanou firmou 

nesie firma ARTTEC s.r.o.
Záručný list - SK

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 

Reklamačné oddelenie: tel.: +420 546 434 586, 
fax:+420 546 212 004,  mob: +420 731 542 965,  reklamace@arttec.cz


