
Jak prawidłowo zamontować wannę wolnostojącą? 
Wanna to inwestycja na lata, dlatego kluczowy okazuje się nie tylko zakup odpowiedniego modelu, ale 
także prawidłowy montaż, a potem właściwe użytkowanie i pielęgnacja. Aby nasza wanna wolnostojąca 
służyła Ci przez długi czas, przygotowaliśmy poradnik, w którym krok po kroku poprowadzimy Cię przez 
proces montażu. Zaczynajmy!

PRZED MONTAŻEM

Prace rozpocznij od przygotowania łazienki. Pamiętaj o precyzyjnym doprowadzeniu instalacji (najlepiej już w fazie projektowej).  
Podłoga musi być równa, aby możliwe było prawidłowe wypoziomowanie wanny. Upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy  
i narzędzia potrzebne do montażu (poziomicę, klucz i silikon). W zestawie z zakupioną wanną znajdziesz korek i rurę odpływową.  
Usytuowanie wanny w dowolnym miejscu pomieszczenia, np. na środku, wymagać będzie zainstalowania baterii wolnostojącej.  
Szeroki wybór armatury, dopasowanej technicznie i wizualnie do wybranego przez Ciebie modelu wanny, znajdziesz w naszym sklepie.

 TRANSPORT WANNY

Bardzo istotny jest sposób, w jaki wniesiesz wannę do łazienki – trzymaj ją zawsze „do góry nogami”, za górne krawędzie, nigdy za dolny 
panel i nie opieraj jej na boku, ponieważ może dojść do jej trwałego uszkodzenia. Nie zdejmuj folii ochronnej aż do zakończenia prac.

KONTROLA SZCZELNOŚCI ODPŁYWU

Gdy wanna już znalazła się w Twojej łazience, pora sprawdzić szczelność odpływu. Przykręć rurę odpływową do korka klik klak (oba  
elementy znajdują się w zestawie), uszczelniając łączenie silikonem. Podłącz wannę do instalacji kanalizacyjnej i upewnij się, że układ  
jest w pełni szczelny.

 WŁAŚCIWY MONTAŻ

Ustaw wannę w miejscu, w którym ma zostać finalnie zamontowana. Sprawdź poziom i wyreguluj nóżki, obracając wannę „do góry 
nogami”. Każda nóżka musi równo dotykać podłogi. Upewnij się, że odległość dolnej krawędzi wanny od podłoża wynosi ok. 0,4-0,6cm. 
Wówczas możesz nałożyć silikon na nóżki, a po odczekaniu ok. 1h, nałóż go także pod dolną krawędzią, by trwale przytwierdzić wannę  
do posadzki.

Brawo! Twoja wanna jest gotowa do użycia

Teraz możesz ściągnąć folię ochronną i cieszyć niezrównanym komfortem kąpieli w wannie wolnostojącej Massi. Pamiętaj o właściwej  
pielęgnacji akrylu. Regularnie dezynfekuj wannę przy użyciu wilgotnej ściereczki i delikatnego detergentu lub specjalnych środków, prze-
znaczonych do powierzchni akrylowych. Jeśli w trakcie remontu poplamisz wannę farbą, usuń plamę za pomocą terpentyny lub benzyny.

Życzymy wiele satysfakcji  
z użytkowania wanny wolnostojącej

Zespół sklepu 
tanialazienka.com


