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2. Otočte drez hore dnom a umiestnite ho presne na miesto, na ktorom ho chcete inštalovať. Pre kontrolu zmerajte 
šírku, dĺžku a hĺbku drezu, uistite sa, že nový drez bude mať dostatočný priestor pre inštalovanie batérie a vývodov 
umiestnených pod drezom. Vyznačte si obrys obkreslením dodanej šablóny. Uistite sa, že ste šablónu umiestnili 
správnym spôsobom.  / CZ: 2. Otočte dřez dnem vzhůru a umístěte jej přesně na místo, na kterém ho chcete insta-
lovat. Pro kontrolu změřte šířku, délku a hloubku dřezu, ujistěte se, že nový dřez bude mít dostatečný prostor pro 
instalaci baterie a vývodů umístěných pod dřezem. Vyznačte si obrys obkreslení dodané šablony. Ujistěte se, že jste 
šablonu umístili správným způsobem.

1. Potrebné komponenty: 

3. Podľa čiary nakreslenej pomocou šablóny, vypílte otvor pre drez priamočiarou pílou kopírujúc čiaru. /  
CZ: 3. Podle čáry nakreslené za pomoci šablóny, vypilte otvor pro dřez přímočarou pilou kopírující čáru.
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6. Pred inštaláciou drezu umiestnite sanitárny silikón po okraji drezu ( 
ak je v príslušenstve) a mriežku pripevnite pomocou dodanej skrutky. 
Následne namontujte odtokové ventily /  
CZ: 6. Před instalací dřezu umístěte sanitární silikon po okraji dřezu 
(pokud je v příslušenství) a mřížku připevněte pomocí dodané šroubu. 
Následně namontujte odtokové ventily.

4. Pred vyrazením otvorov pre vodovodnú batériu a otočný ventil si skontrolujte, či vyznačené body pre tieto otvory 
zodpovedajú spodnému odfrézovaniu.
 / CZ: 4. Před vyražením otvorů pro vodovodní baterii a otočný ventil si zkontrolujte, zda vyznačené body pro tyto otvo-
ry odpovídají spodnímu odfrézování.

5. Obrysy pre otvor si naznačte pomocou ceruzy. Následne pomocou vŕtačky vyvŕtajte diery okolo obrysu. Ostrý špi-
catý predmet ( v žiadnom prípade skrutkovač) pridržte uprostred budúceho otvoru. Kladivom s hmotnosťou 200-300g 
rázne ale s citom buchnite. Malo by Vám vypadnúť koliesko. Vzniknutý otvor začistite pilníkom alebo jemnou rašpľou. 
 / CZ: 5. Obrysy pro otvor si naznačte pomocí tužky. Následně pomocí vrtačky vyvrtejte díry kolem obrysu. Ostrý 
špičatý předmět (v žádném případě šroubovák) přidržte uprostřed budoucího otvoru. Kladivem s hmotností 200-300g 
rázně ale s citem bouchněte. Mělo by Vám vypadnout kolečko. Vzniklý otvor začistěte pilníkem nebo jemnou rašplí.

8. Zaháknite uchytenia do drážok drezu a DT, pomaly ich uťahujte. Skrutky uťahujte od stredu drezu smerom k 
rohom.
 / CZ: 8. Zahákněte uchycení do drážek dřezu a DT, pomalu je utahujte. Šrouby utahujte od středu dřezu smě-
rem k rohům.

8. Orežte prebytočné tesnenie pozdĺž okraja drezu.
 / CZ: 8. Ořízněte přebytečné těsnění podél okraje dřezu.

Uchytenie 
 / Uchycení

Drážka pre uchytenie drezu 
 / Drážka pro uchycení dřezu

Detail uchytiena (pohľad zospodu)  
/ Detail uchycení (pohled zespodu)

7. Pred založením drezu, sa uistite že presne sadne na miesto, následne drez opatrne obrátime a vložíme do vypí-
lenej diery. Drez pevne pritlačte a upevnite pomocou fixačných príchytiek, následne môžte pokračovať v inštalácií 
sifónov a ostatných komponentov potrubia. / 
 CZ: 7. Před založením dřezu, se ujistěte že přesně sedne na místo, následně dřez opatrně obrátíme a vložíme do 
vypílenej díry. Dřez pevně přitiskněte a upevněte pomocí fixačních příchytek, následne můžete pokračovat v instalaci 
sifonů a ostatních komponentů potrubí.

drážka

drážka uchytenie

DT

(5a) označiť (5b) vyvŕtať

(5c) vyklepnúť

(5d) orašpľovať


