
    akrüülvanni paigaldusjuhend.   

 

                                                        
1.Enne paigaldamist kontrolli,  
et vajalikud elemendid oleksid olemas                                                            2. Paigalda jalgade asukoha kinnitid vanni ääre alla.                

                                                                                    Seal on märked täpse asukoha määramiseks. 

                                                
3.Jalad on pakitud eraldi.                               .4. Paigalda jalad vanni külge.            5.Eemalda kõik vanni kaitsepakendid.                       

                                                                                                                                      aseta vann paigaldamiseks kohale. 
                                                                                                                                      Enne kontrolli, et vannil poleks                                  

                                                                                                                                      kriimustusi ega kahjustusi.                                          

 
.  6. Aseta vann paigaldamiseks kohale. 

      Paigalda jalad soovitud kõrgusega,  

     mis sobiks vannipaneeliga. 

                                                    
7. Märgi põrandal kohad,                             8. Märgi kinnituskohad seinal.                        9.Puuri põrandasse ja seintesse kinnitusaugud 

kuhu kinnitatakse vannijalad.                                                                                                                        
 

                                                     
10 Paigalda vannisifoon vanni                     11. Kinnita seinatoed kaasnevate kinnititega        12.  Kinnita jalad põranda külge 

     külge enne kinnitamist                                   ja aseta vann soovitud paigalduskohta.                   Kaasapandud kinnitustega 

                                              
13.Kinnita vann seina külge kruvides       14. Märgi põrandal kohad,                          15.Kinnita paneelitoed põrandale                                                                        

 liblikmutrit seinakinnitil                               kus paneelitoed peavad                            kasutades tihendit või kruvisid 

                                                                       olema kinnitatud                                      need toed takistavad paneeli libisemist vanni alla 

                                                                       
 

16.Eemalda paneeli kaitsepakend         17.   kinnita paneel paneelikambrite                      18. silikooni vanni servad 
 ja kontrolli võimalikke vigastusi             abil  vanni alla 

enne paigaldamist.                                    P.S sirgel  vannil kalmbrei ei ole 

                                                                  kuna paneel on randiga siis paigaldatakse 
                                                                 paneel vanni serva alla ja fikseertakse 

                                                                 põrandal silikooniga. 



          
 

 

GARANTIITINGIMUSED 

 

1. Klient(ostja, paigaldusfirma või lõplik omanik) on kohustatud kontrollima tootet  tarnimise ajal kaupluses ja enne 

paigaldamist.Edasised  nõuded ilmsete defektide ja vale värvitooniga paigaldatud toodete suhtes lükatakse tagasi. 

2. Garantii ei kata kliendi poolt tootele tekitatud, transpordi käigus tekkinud ega ebaõigest käsitsemisest või ladustamisest, 

valesti kokkupanemisest, kasutamisest või hooldamisest või toote sisse mustuse sattumisest tingitud kahjutusi. 

3. Vannid ja väikevannid tuleb paigaldada selliselt, et neid oleks võimalik pärast müürimist ülevalt välja võtta.VitrA EI 

VASTUTA PLAATIDE EGA SEINTE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TINGITUD SELLE REEGLI 

EIRAMISEST. 

4. Toote puhastamiseks tohib kasutada üksnes sobivaid vahendeid. 

5. Kõik nõuded lahendatakse kliendi ja konkreetse toote müüja vahel. 

6. Garantiiaeg algab kliendile toote kättetoimetamise päevast(mille müüja märgib selle garantiilehele).Kui toote paigaldab 

müüjast erinev firma(paigaldusfirma), siis algab garntiieg paigaldamise kuupäevast, kui klient tellis selle kolme nädala 

jooksul pärast toote kättesaamist. 

7. Ühtegi nõuet ei tohi esitada ilma vastav ostutõendi ja selle garantiileheta. 

 

Hooldus : 

A.  Piserda veidi vett kriimustusele, seejärel poleeri kriimustus õrnal abrasiivmeetodil õhukese niiske ja kuiva paberiga. 

B. Niiske ja kuiv paber võivad jätta mõningaid jälgi, mis on eemaldatavad, kui poleerida akrüüli autovärnitsaga. 

C. Kindlustamaks, et akrüül särab kui uus, viimistle poleerimine silikoonist autopoleeriga. 

D. Ülaltoodud protsetuure võib teostada nii käsitsi kui poleerimimasinaga. 

 

Hoiatus : 

 Vann/dushialus tuleb koheselt puhastada peale kuuma seebise vee kasutamist. Mittelahustuvate seebiproduktide, 

kehrasvade ja mustuse jäljed, mis muidu raskendavad vanni puhastamist on kergelt eemaldatavad koheselt peale vanni 

kasutamist. 

 Abrasiivseid puhastusvahendeid mitte kasutada. 

 Akrüülil on hea vastupidamisvõime hapetele ja alustele, kuid vältida tuleks kontakti keemilist puhastuste ainete ja 

värvieemaldajatega. 

 Sigareti kontakte vanni/dushialuse pinnaga tuleks vältida, juhul kui kahjustus tekib eemaldada põletusjälg poleerimise 

teel. 

 Kui ehitustööd vannitoas jätkuvad peale vanni paigaldamist ei tohiks vanni pinna kaitesekihti (kilet) enne tööde lõpemist 

eemaldada. 

 

 

Garantii kehtib Eesti Vabariigi piires ja garantiid teostab maaletooja. 

Maaletooja: OÜ BISTON  

Tallinn,betooni 11b 

E-R 8.30-16.30 

TEL: + (372) 6228691 

INFO@BISTON.EE 

 

MÜÜGI KPV...........................................          EDASIMÜÜJA ALLKIRI/PITSAT  .................................... .......                

 

Märkmed garantiiremondi kohta 

 

Kuupäev___________________________________________________________________ 

 

Veakirjeldus_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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