Mramorový efekt s.r.o.
Návod k instalaci, užívání a údržbě výrobků z litého mramoru
Tento návod se vztahuje k umyvadlům, umyvadlovým, podumyvadlovým deskám a umývacím žlabům všech typů a
rozměrů, vyrobených z litého mramoru firmou Mramorový efekt s.r.o. Veškeré výrobky z litého mramoru jsou
výhradně určeny jako sanitární vybavení koupelen a hygienických zařízení.

Instalace umyvadlové nebo podumyvadlové desky / umyvadla / umývacího žlabu:
Pro zajištění správné funkce musí být výrobek důkladně podepřen pevnou podpěrou ve formě podezdívky,
koupelnového nábytku, konzolí nebo nosných konstrukcí takovým způsobem, aby i pod možným dynamickým
zatížením bylo zabráněno průhybu výrobku a možnému prasknutí. V případě kotvení do stěn musí být výrobek
instalován pouze na pevné stěny z plných cihel, pórobetonu atp. V případě užití konzolí nebo nosných konstrukcí je
nutno výrobky připevnit ke stěně pomocí hmoždinek a vrutů odpovídající specifikace.
Při instalaci do dutých cihel nebo sádrokartonu je nutno přihlédnout k nosnosti příslušné stěny, stěnu případně
vyztužit nosnou konstrukcí (např. výdřeva) včetně užití odpovídajících hmoždinek s vruty.

Údržba výrobků z litého mramoru:
K mytí a čištění výrobků z litého mramoru je nutno použít:


komerčně dostupné, tekuté mycí prostředky určené k údržbě sanitárních zařízení (ideálně určené
k údržbě výrobků z litého mramoru)

Nedoporučujeme:
 používat na čištění povrchu ostré předměty, brusné pasty, rozpouštědla, aceton ani čisticí
prostředky obsahující brusné částice, které svým složením mohou poškodit glazuru povrchu
 užívat barvy na vlasy a laky na nehty v kontaktu s povrchem výrobků z litého mramoru
Při náhodném a krátkodobém kontaktu barev na vlasy nebo laků na nehty s povrchovou glazurou doporučujeme
bezodkladné, důkladné umytí plochy umyvadla saponátovým roztokem.
V případě mechanického poškození je možné po dohodě zajistit opravu či konzultaci s možností opravy. V případě
potřeby nás kontaktujte pomocí e-mailové adresy, uvedené v zápatí tohoto návodu.

Záruka:
Na veškeré výrobky z litého mramoru poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu,
nikoli na běžné opotřebení výrobků nebo vady způsobené používáním a údržbou v rozporu s tímto návodem.
Ve Frýdštejně dne 1. června 2016
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