
NÁVOD K INSTALACI KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU 
 

1) typy koupelnového nábytku 

2) montáž nábytku 

3) montáž umyvadla 

4) montáž zrcadla 

5) údržba 
 

 

1)  Typ koupelnového nábytku 

 

a)  soklový nábytek  b)  závěsný nábytek   c) závěsný nábytek na nožkách 

                

2)  Montáž nábytku 

 

a) soklový nábytek 

 Nábytek vybalte z kartonu a fólie a ustavte ke stěně 

 upevněte nábytek ke stěně (šrouby nejsou součástí montážního balíčku!) = použijte 

šrouby a uchycovací materiál odpovídající typu stěny, ke které nábytek ukotvujete!      

 na upevněnou koupelnovou skříňku ustavte umyvadlo 

 pro lepší ochranu nábytku před vlhkostí doporučujeme mezery mezi nábytkem a 

umyvadlem zasilikonovat 

 

b) závěsný nábytek – Závěsný nábytek se obecně ustavuje do takové výšky, aby horní hrana 

umyvadla byla cca 85cm nad zemí. Podle typů závěsů jsou možné dva typy uchycení: 

 

•   retifikační závěs 

- upevněte do zdi hmoždinky a skoby (šrouby nejsou 

součástí montážního balíčku! - typ závěsného materiálu 

zvolte podle typu zdiva) 

- zavěste skříňku na skoby 

- otočením pozičních šroubů závěsu je možné dotáhnout 

skříňku ke zdi a nastavit do horizontální i vertikální 

polohy 

 

•   pevný závěs 

- upevněte do zdi hmoždinky (nejsou součástí nábytku!) 

- přes otvor v závěsu přišroubujte pevný závěs do 

hmoždinky ve zdi 

- pozor na správnou vertikální a horizontální polohu 

nábytku! 



c) závěsný nábytek na nožkách  

 nožky upevněte ke spodní  

straně nábytku 

 ustavte nábytek ke stěně 

 upevněte nábytek ke stěně 

(šrouby nejsou součástí 

montážního balíčku!) = 

použijte šrouby a uchycovací 

materiál odpovídající typu 

stěny, ke které nábytek 

ukotvujete!      

 na upevněnou koupelnovou 

skříňku ustavte umyvadlo 

 pro lepší ochranu nábytku 

před vlhkostí doporučujeme 

mezery mezi nábytkem a 

umyvadlem zasilikonovat 

 

                 

Dvířka všech skříněk lze podélně i výškově nastavit pomocí šroubů v pantu. 

 

Montáž úchytek: 

Pokud již nejsou úchytky namontovány na dvířkách, jsou dvířka z vnitřní strany 

předvrtána pro jejich montáž. Při dovrtávání otvorů položte dvířka na pevnou čistou 

podložku. Počínejte si opatrně, aby při vrtání nedošlo k odštípnutí laku z lícové strany dvířek! 

            Pokud jsou úchytky uchyceny na skle, postupujte při jejich dotahování se zvýšenou 

opatrností. Nezapomeňte použít podložky!                 

 

 

3) Montáž umyvadla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 soklový nábytek – umyvadlo ustavte na skříňku a zasilikonujte 

 závěsný nábytek – na zavěšenou skříňku ustavte umyvadlo a zasilikonujte. Pokud je 

umyvadlo opatřeno otvory pro samostatné upevnění ke stěně, ukotvěte ke zdi skrz 

otvory také umyvadlo. Poté zasilikonujte. U těchto typů nábytků/umyvadel 

doporučujeme montáž odbornou firmou. 

 nábytek na nožkách – umyvadlo ustavte na skříňku a zasilikonujte 



4)  Montáž  zrcadla 

 

- podle výšky umyvadlového nábytku nebo podle potřeby vyměřte výšku zavěšení zrcadla 

- upevněte do zdi hmoždinky a skoby (nejsou součástí zrcadla, typ závěsného materiálu 

zvolte podle typu zdiva) 

- zrcadlo zavěste na skoby 

 
Při montáži zrcadla v sestavě nesmí zrcadlo ležet na hraně umyvadla - je nutné ponechat 

minimální mezeru 1cm! V případě, že zrcadlo leží na umyvadle, může docházet k trvalému 

působení vody na spodní hranu zrcadla/zrcadloviny. Při poškození zrcadla tímto faktorem 

nejsou případné reklamace! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při manipulaci se zrcadlem jej nestavějte na tvrdý nebo nerovný povrch, hrozí uštípnutí 

zrcadloviny - mechanické poškození není možno reklamovat 

 

 

Montáž osvětlení: 

- Pro montáž nebo zapojení osvětlení doporučujeme oslovit odbornou firmu. 

 
 

5) Údržba koupelnového nábytku 

 

Základem bezproblémového užívání a zachování kvality koupelnového nábytku je 

správná instalace a údržba. Přestože je nábytek vhodný do vlhkého prostředí koupelen, v 

žádném případě nesmí dojít k jeho přímému kontaktu s vodou. 

V případě, že dojde k situaci, kdy tomu nelze zabránit (např. zatečení vody do nábytku, 

postříkání sprchou, apod.), je nutné nábytek okamžitě zcela vysušit. 

Koupelnový nábytek včetně umyvadel je nutné ošetřovat omytím vlhkou utěrkou a poté 

vytřít do sucha. Je možné použít i běžné saponátové prostředky. Nikdy nepoužívejte 

abrazivní či agresivní prostředky jako jsou písky, odbarvovače, acetony nebo 

rozpouštědla! 


