
POKYNY PRO MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK 
 
MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI 
 
Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na 

správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci. 

Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. 

po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrýt. 

Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký 

výběr montážních pomůcek.  
Pro vany:  
vanové nohy (povinné příslušenství)  
polystyrénový nosič (pro vybrané modely)  
vanová kotva  
spojovací zvukově izolační páska WAS 70 

montážní zvukově izolační páska WES 130  
Pro sprchové vaničky:  
montážní systém ESR pro instalaci v úrovni podlahy 

instalační rámy FR 5300 FLEX a FR 5300 FLEX PLUS  
univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky 

90 × 90 cm polystyrénový nosič (pro vybrané modely) vanová 

kotva  
středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním 

rozměrem ≥ 90 cm  
spojovací zvukově izolační páska WAS 70  
těsnicí sada pro sprchové vaničky, namontované v úrovni podlahy  
MONTÁŽ VAN ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI (tyto pokyny neplatí 

pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany): 

Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.  
Nasaďte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy 

KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku! 

Nohy spojte závitovou tyčí (modely 5030 a 5032) nebo upínacím pásem (model 

5037). Upínací pás upravte na odpovídající délku. U některých modelů van o šířce 

70 cm se upínací pás nepoužije a nohy se spojí přímo pomocí háků. 

Matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou.  
Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepičkách na nohách vloženy protihlukové 

vložky. Pokud ne, vložte je do čepiček tvrdou světlou stranou ven. 

Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, 

pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do 

otvorů v okraji vany. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se 

stěnou, montážní zvukově izolační pásku WAS 70. Poté usaďte vanu na místo a 

vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do 

vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhou).  
 

 
Tento prostor nechte  
prázdný, nikdy nevyplňujte  
lepidlem! Výjimečně možno  
použít nízkoexpanzní  
polyuretanovou pěnu. 

 
Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, 

podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. 

betonovou nebo slinutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo 

lepidlem. Nikdy nepoužívej-te porézní podložky, např. pórobeton. 

Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.  
Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI. 

Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění 

vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena 

vodorovně a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně 

přesto zůstává voda, přerušte montáž a kontaktujte dodavatele. 

Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru.  
Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.  
Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. 

Vanu nikdy nepo-dezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte 

pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!  
Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou 

vadu, ušetří-te si náklady za zbytečnou práci i za materiály.  
Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním 

okra-jem vany) nebo „na zeď“– pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou 

musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem. 

 
V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později 

možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace 

vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů 

poškoze-ných nebo zničených při výměně vany.  
Doporučujeme pro případnou výměnu vany nebo vaničky 

ponechání cca 2m2 obkladů. 

 
Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. 

V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním 

okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm. 

 
Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte 

lepidlem. Po-kud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpanzní 

polyuretanovou pěnu. V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o 

rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy. 

Zatižte vanu zátěží o hmotnosti minimálně 100 kg a mezery mezi ní 

a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před 

úplným vytvrdnutím silikonu a vanou nehýbejte. 

 
 
 

MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI: 
 
Způsoby usazení sprchových vaniček:  
 na sokl různé výšky, zpravidla obložený  

 na podlahu  

 v úrovni podlahy  
Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se přiloženým montážním návodem.  
U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepří t. 

Doporučujeme středový podpůr-ný  
systém KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.  
Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.  
Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zeď“– pod obklad.  
Mezi sprchovou vaničkou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.  
V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace 

sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky. 

Zatižte sprchovou vaničku zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž 

před úplným vytvrdnutím silikonu a sprchovou vaničkou nehýbejte. 



 


