
Montáž

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH BATERIÍ
– Zkontrolujte, zda je přívodní potrubí opatřeno rohovými ventily se sítkem. Rohové ventily se sítkem vám do budoucnosti zajis-

tí, že se kuchyňská baterie nebude zanášet nečistotami z vodovodního řádu. V případě poškození baterie bez naistalovaných 

rohových ventilů se sítkem nelze uznat případnou reklamaci jako oprávněnou. Následně pročistěte přívodní potrubí odpuště-

ním vody z každého rohového ventilu (min. 5 l), aby došlo k odstranění nečistot. V oblastech s vápenitou nebo jinak tvrdou 

vodou doporučujeme instalaci filtračního zařízení do hlavního přívodu vodovodního řádu.

– Před montáží baterie se přesvědčte, zda jsou našroubované a dotažené přívodní hadičky do těla bate rie a zda těsnění 

pod baterií je správně uloženo. Vložte baterii do otvoru a zkontrolujte usazení těsnění a příruby. V případě montáže 

kuchyňské baterie do nerezového dřezu doporučujeme použít vyztužovací trojúhelník nebo speciální podložku pod 
baterii , aby nedocházelo k výkyvům baterie. Zespoda nasaďte těsnění, podložku a matku. Je-li montována baterie 

včetně vyztužovacího trojúhelníku, není nutno nasazovat těsnění, které se nasazuje při montáži mezi dřez a spodní 

podložku. Utáhněte matku pomocí klíče.

– Připojte hadičky k přívodním trubkám, nebo našroubujte na rohové ventily. Při utahování přívodních hadiček je nutno pře-

vlečnou matici u přívodní hadičky utahovat klíčem a současně přidržet hadičku kleštěmi tak, aby nedošlo k povolení hadič-

ky v horním závitu. U baterií se sprchou nezapomeňte připojit sprchovou hadici.

– První spuštění vody provádějte se zvednutou pákou a nejlépe s vyšroubovaným perlátorem nebo vyšroubovanou sprchovou 

hlavicí.

– Pravidelně čistěte sítko perlátoru. 

– V případě, že tlak vody přesahuje 5 barů, doporučuje se použití redukčního ventilu.

– Vstupní teplota teplé vody by měla být maximálně 60 °C. 
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