
Návod na údržbu koupelnového nábytku 

Podmínky pro instalaci 

Doporučujeme vždy prověřit nosnost zdiva, na kterém bude nábytek a umyvadlo zavěšené. Instalace závěsného 

provedení musí být pouze na pevný a masivní podklad. 

U sádrokartonových stěn musí být nábytek kotven do výztuhy, nikoliv do samotného sádrokartonu. Dojde-li k narušení 

statiky vlivem neodborné montáže, nelze uplatňovat reklamace. Instalaci koupelnového nábytku a umyvadla 

doporučujeme realizovat odbornou firmou. 

Montáž úchytek, montáž nožiček 

Pokud již nejsou úchytky namontovány na dvířkách, jsou dvířka předvrtána pro jejich montáž. Šroub se prostrčí z vnitřní 

strany dvířek, z vnější strany se přiloží úchytka a dotáhne pomocí šroubováku. V případě oboustranného provedení 

dvířek (pravé/levé) je třeba si nejdříve zvolit vyhovující variantu otevírání dvířek a vrtákem dovrtat z vnitřní strany 

předvrtaný otvor pro šroub. Počínejte si zvlášť opatrně, aby nedošlo při vrtání k odštípnutí laku z lícové strany dvířek! 

Nožičky se šroubují na spodní hranu dna. 

Spáru mezi stěnou a umyvadlem doporučujeme lehce vyplnit silikonem. Zabráníte tím případnému nekontrolovatelnému 

zatékáni vody do prostoru skříňky. Pravidelně kontrolujte také vnitřní prostor skříňky pod umyvadlem, zabráníte tak 

možnému vlhnutí od např. netěsnosti sifonu nebo připojovacích dílů k vodovodní baterii. 

Údržba koupelnového nábytku 

Koupelnový nábytek je vyráběn z dřevěných materiálů (MDF, laminovaná dřevotříska) povrchově upravených PVC fólií 

nebo speciálními laky vhodnými do vlhkého prostředí koupelny. Nejedná se však o nábytek voděodolný. V žádném 

případě proto nesmí dojít k déle trvajícímu nebo opakovanému přímému styku s vodou (např. zatečení vody na nábytek 

nebo do nábytku, postříkání nábytku vodou ze sprchy nebo vany apod.). Pokud k tomuto dojde, je nutné ho okamžitě 

vysušit. Při zanedbání se může vlhkostí tvořit plíseň. Nábytek lze standardně ošetřovat vlhkou houbičkou nebo utěrkou, 

vždy ale musí být po ošetření suchý. K ošetření doporučujeme mýdlovou vodu nebo přípravek VITAPUR. Nikdy 

nepoužívejte k čištění abrazivní a agresivní prostředky jako jsou písky, odbarvovače, aceton, benzín, čističe s obsahem 

alkoholu apod. 

Záruka 

Na koupelnový nábytek se vztahuje standardní záruční doba 24 měsíců. Uplatnit nárok na vady musí kupující u 

prodávajícího bezprostředně po jejím zjištění a vždy po předložení dokladu o zakoupení výrobku. Zjevné vady je třeba 

reklamovat ihned po převzetí výrobku, na pozdější reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel. Taktéž je zakázáno 

provádět montáž výrobku se zjevnými vadami, v opačném případě nebude reklamace takové vady uznána jako 

neoprávněná. 

Záruka se nevztahuje na tyto případy: 

- nedostatečná přejímka zboží u prodejce (převzetí zboží poškozeného nebo se zjevnými vadami) 
- nedodržení pokynů prodejce pro přepravu a manipulaci zakoupeného výrobku 

- mechanické poškození způsobené nešetrným používáním 

- údržba za použití agresivních a drsných prostředků nebo látek obsahujících rozpouštědla 

- vystavení nábytku trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou, či nevhodnému umístění v koupelně, které může   

  zapříčinit jeho znehodnocení působením vody (bobtnání, rozklížení, plíseň z vlhkosti apod.) 

- provedení zásahu nebo úpravy skříněk i ostatních částí nábytku vlivem neodborné instalace 

- změna odstínu barvy vlivem stárnutí 

- změny vzniklé běžným opotřebením výrobku 

Ze záruky jsou vyloučeny vady způsobené používáním nábytku v rozporu s návodem, zejména vady vzniklé v souvislosti 

s působením vody na koupelnový nábytek. 

Likvidace 

Výrobek je klasifikován jako OSTATNÍ ODPAD a je možné jej ukládat na komunální skládku. Spalovat ho lze pouze ve 

spalovnách k tomu určených. Osvětlení mají charakter svítidel v domácnosti, proto nejsou elektrozařízením ve smyslu 

zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Umyvadla je třeba při likvidaci odevzdat v místním sběrném dvoře. Neznečištěný 

obalový materiál (kartony) je možné využít jako druhotnou surovinu k recyklaci nebo vrátit prodejci, který je bezplatně 

převezme k likvidaci. 

 

Dovozce: M & K, stavební servis spol. s r.o., Městec Králové. Vyrobeno v EU. 


