ГАРАНЦИОННА КАРТА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

на мивка за баня
партиден №

дата на продажба

Гаранционен срок 5 години
/важи от датата на продажбата/
устойчиви
на химикали

Инструкции за ползване на изделието:
1. Гладката повърхност на изделието осигурява лесно и бързо почистване с всички домакински химически
препарати, които се предлагат на пазара, като не се препоръчва да се използват абразиви или
почистващи препарати на абразивна основа.
2. Издръжливостта на суха топлина е 130° С. Поставянето на силно нагорещени съдове, върху която и
да е част на мивката /като например: вряща тенджера или тиган с нагорещено олио/ може да наруши
повърхността й, ако температурата на нагорещения съд надвиши 130° С.
3. Падането на тежки предмети от разстояние по-голямо от 50 см може да повреди изделието.
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Рекламация не се приема:
1. Когато повредата се дължи на невнимателни действия, недобросъвестно отношение, лош транспорт, природни бедствия.
2. При неспазнане на инструкциите за разпробиване на технологично
заложените отвори, инструкциите за ползване и монтаж.
3. Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.
4. Когато изделието не е използвано по предназначение.

Обслужване на рекламация на немонтирана мивка се извършва от производителя в обекта, където е
направена покупката.
При монтирана със силикон мивка, рекламацията се обслужва от производителя на място.
клиент:

Инструкции за пробиване на отвор за смесителна батерия
1. Мивките ФАТ имат вградени отвори за смесителна батерия. Изберете предпочитания от Вас.
2. С острата страна на малък чук, почукайте
леко и отмерено няколко пъти върху маркирания център.
Разпробиването ВИНАГИ се прави от лицевата част на мивката!
3. Продължете разпробиването с леко и отмерено почукване
от центъра към периферията до окончателното оформяне на отвора.
4. Останалите неравности изгладете с шкурка или фина пила.
N.B. Внимавайте, да не ударите прекалено силно при пробиването на отвора, за да не се получи
накъртване по периферията или счупване на мивката.

Инструкции за монтаж на
1. Схема 1 дава точните размери за отделните елементи на изделието.
2. Схема 2 указва разполагането на тръбите за питейна и обратна вода спрямо избраното място за
монтаж на мивката.
3. Хоризонтирайте и центрирайте монтажната планка, като започнете измерването от горе надолу,
имайки предвид посочените в Схема 2 размери.
4. За улеснение, ако смесителната батерия е стояща, я монтирайте на мивката включително и с меките
връзки.
5. Схема 3 указва начина на окачване на мивката на закрепената вече към стената монтажна планка.
6. След окачването на мивката напаснете конзолата към нея.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
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Ние ФАТ ЕООД, Пловдив 4004, ул. ”Братя Бъкстон” №138

Управител на ФАТ ЕООД:
Атанас Петков
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Декларирамe на собствена отговорност, че продуктът: Мивка за баня от полимермрамор с търговска
марка ФАТ, за който се отнася тази декларация, е произведен от ФАТ ЕООД, Пловдив 4004,
ул. ”Братя Бъкстон” №138 в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол и
е в съответствие със следните стандарти: БДС EN 13310:2003, БДС EN 32:2002 и БДС EN 111:2005.
Съответствието е оценено съгласно Наредбта за съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на
Протокол от първоначално изпитване на типа №6/19.01.08г, издаден от ФАТ ЕООД /по т.5.3. от БДС EN
13310:2003 Устойчивост на суха топлина – декларирана от производителя мах температура 130°С/ и
aнализно свидетелство №103/19.07.05г, издадено от Лабораторен комплекс към Аграрен университет –
Пловдив /система за оценяване на съответствието №4/.
Маркировката “СЕ” е поставена за първи път на продукта 07 г.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.
Град Пловдив
Дата: 19.01.08г
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С мивките за баня

+ богата цветова гама, съобразена със санитарията, присъстваща на пазара и възможност за
изработка в цвят по мостра
+ гладка повърхност на материала, осигуряваща лесно и бързо почистване
+ специфична еластичност на материала - полимермрамор, която при по-сериозна физическа намеса
спомага за запазване цялостта на изделието и по-важно - неговата функционалност
+ технологично заложени отвори за стояща смесителна батерия, даващи възможност за
допълнително разпробиване по Ваше желание
+ уникално дизайнерско решение
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