
Instrukcja montażu
ODPŁYWU LINIOWEGO



1. Przed zamontowaniem korpusu rynny zdejmij ozdobny ruszt, aby nie uległ uszkodzeniu.
2. Na czas montażu zabezpiecz pionowe krawędzie korpusu rynny taśmą samoprzylepną (izolacyjną lub 
inną taśmą PCV). W celu uzyskania lepszej przyczepności zewnętrznych ścianek korpusu rynny i kołnierza 
przetrzyj je papierem ściernym o średniej granulacji.

4. Podłącz odpływ syfonu za pomocą rury φ50 wytyczając możliwie najkrótszą i najprostszą drogę do sieci 
kanalizacyjnej i wypoziomuj korpus rynny. Wszystkie górne krawędzie rynny powinny znajdować się 1-2 mm 
poniżej poziomu wykończonej posadzki.
5. Wypełnij całą przestrzeń pod kołnierzem rynny, rynną i odpływem jastrychem zostawiając wolną 
przestrzeń nad kołnierzem.

3. Złóż elementy syfonu. Nałóż na spód rynny stopy do regulacji wysokości zablokuj je nakrętkami. 
Ułóż ruszt odpływu na podłożu stałym, a wysokość i poziom ustaw poprzez regulację śrub. Wykorzystaj 
przy tym poziomice.



6. Po 12 h zaizoluj kołnierz i 3 cm strefę wokół niego hydro uszczelką w postaci uszczelki w płynie 
lub mankietu hydroizolacyjnego.

7. Ułóż terakotę lub gres 1-2 mm powyżej górnej krawędzi korpusu rynny.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Stal nierdzewna jest podatna na zarysowania. Podczas czyszczenia nie używać ostrych ani szorstkich 
materiałów. Korzystać z detergentów domowych do łazienki lub specjalistycznego środka czyszczącego 
do stali nierdzewnej. Odpływ prysznicowy nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji, ale zalecane jest 
regularne czyszczenie wnętrza części odpadów i usunąć ewentualnych zanieczyszczenia.

GWARANCJA
5 lat gwarancji na powłokę metaliczną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwym montażem. Gwarancja jest ważna wraz z dowodem zakupu.

8. Szczelinę pomiędzy krawędzią rynny i płytek wypełnij uszczelniaczem silikonowym. Najlepszy efekt 
estetyczny osiągniesz, kiedy kolor fugi i jej grubość będzie taka sama jak między płytkami.
9. Po zaschnięciu uszczelniacza usuń pozostałości zaprawy i silikonu za pomocą gąbkowego zmywaka 
kuchennego, następnie zamontuj ruszt ozdobny.


