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МОНТАЖНА ІНСТРУКЦІЯ ( ВАННИ) 
 

Дякуємо Вам за вибір ванни марки Besco | PMD Piramida.  

Бажаємо Вам використовувати її із задоволенням!  

 

УВАГА! Перед монтажем ванни слід ознайомитися з цією інструкцією.  

Монтаж ванни слід доручити професійному виконавцю. 

 

 

 
     УВАГА! Ванну слід встановлювати способом, який дозволить 

здійснити легкий демонтаж і не спричинить її пошкодження та інших 

будівельних елементів. Дефекти, які виникли у результаті 

невідповідного монтажу, ванни не являються підставою для 

рекламацій. 

Монтаж: Перед початком здійснення монтажу, слід перевірити комплектність 

продукту, відсутність можливих дефектів і пошкоджень. Видимі дефекти не будуть 

розглядатися після встановлення ванни. Перед монтажем ванну слід старанно 

забезпечити. Перевернути ванну нижньою стороною догори i прикрутити стелажні 

швелерні рейки до дна у тих місцях, які будуть оптимальними для утримання 

стабільності під час її майбутнього використання, див. мал. 1, використовуючи при 

цьому гвинти, додані до комплекту. (Увага! Використання невідповідних гвинтів може 

призвести до незворотного пошкодження виробу). Встановити регулюючі ніжки 

способом, представленим на мал. 2. Закріпити монтажні пластини корпусу до 

дерев’яних блоків, розташованих під краєм ванни за допомогою гвинтів, долучених до 

монтажного комплекту разом з корпусом, див. мал. 3. Перевернути ванну, встановити 

у місці монтажу і вирівняти за допомогою відповідного прикручування або 

відкручування, відрегулювати висоту ванни, в залежності від висоти корпусу. 

Позначити нижній край ванни для визначення місця монтажу настінних гачків 

(планок). Встановити гачки (планки) у стіні мал. 5. Прикласти корпус до визначеного 

місця і позначити на підлозі її контур для визначення місця монтажу нижніх 

монтажних пластин корпусу. Прикрутити пластини до підлоги, див. мал. 3, мал. 6. 

З’єднати нижню частину сифона з трубою водовідведення таким чином, щоб він 

прилягав до отвору в ванні. Розташувати ванну у визначеному місці, накладаючи її на 

монтажні гачки, перевірити розташування ванни, прикрутити верхню частину сифону, 

зняти захисну плівку з ванни i корпусу. Ретельно перевірити щільність з’єднань 

системи водовідведення! Встановити корпус на верхні і нижні монтажні пластини. У 

випадку необхідності, підрізати корпус за допомогою пилки для розрізання металу або 

ножовки з дрібними зубами леза. Місця контакту ванни i корпусу зі стіною та 

підлогою, здійснити ущільнення санітарним силіконом, див. мал. 4. 

Рекомендації щодо експлуатації: Акрилові ванни легко піддаються догляду. Ванну 

слід мити з використанням рідини для делікатного догляду, яка не містять абразивних 

речовин, органічних розчинників, а також їдких речовин. Для щоденного догляду, 

а також чищення поверхні акрилової ванни, найкраще використовувати м’яку тканину 

або губку, просочену рідким миючим засобом (рекомендується використання засобу 

лінії Besco Professional «Ванни i душові піддони – Професійний засіб для акрилу»).  
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A  Ванна 

 

E  Підставка 

 

I   Силікон  

B  Фіксуюча гайка 

 

F   Гвинт J   Стінка  

C Стелаж G   Кріпильна пластина 
 
 

 

 

D  Ніжка 

 

H   Дюбель 

 

 


