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BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
GLASS EGYENES  VAGY SAROK AKRILKÁDAKHOZ 

 
 
Az Ön által megvásárolt GLASS fürdőkád a legújabb gyártási eljárások alkalmazásával és 
nagy körültekintéssel került előállításra. Kérjük, hogy az  összeszerelésnél a következőkben 
részletezett utasításokat pontosan tartsa be. Ha valami nem világos, kérje ki a szakember 
véleményét. A kád védőfóliáját csak akkor távolítsa el, ha a kádat a falhoz erősítette. A 
lábakkal felszerelt kádakhoz modellenként vagy az „A” vagy az „A1” elem szükséges. Az 
állványszerkezettel felszerelt kádakhoz a „B” extra kiegészítők: elő- és oldallapok tartoznak, 
amelyek külön rendelésre kaphatók. 
 

TARTOZÉKOK: 
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EXTRA KIEGÉSZÍTŐK: 

 
 
Egyenes kádhoz:       Sarokkádhoz: 
Előlap        Oldallap    Előlap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyenes kád 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarokkád 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyár jogosult a műszaki adatokat és az elemeket minden előzetes bejelentés nélkül 
módosítani. 
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1) Állítsa fel a kádat a peremére felfordítva, a 

védőcsomagolásra, hogy a kád ne sérüljön 
meg. 

 
 
2) Modellenként a következők szerint járjon el: 

- Kivitel „A” típusú elemekkel: helyezze be 
a kereszttartó vasakat (1a ábra) és a 
csavarokkal rögzítse azokat; majd 
helyezze be a lábakat (1b ábra). 

- Kivitel „A1” típusú elemekkel: rögzítse a 
lábakat tartó vasat a mellékelt 12 csavarral  
(2. vagy 3. és 2a ábrák); majd helyezze be 
a lábakat (2b ábra). 

 
 

3) Rögzítse a lefolyócsövet és az esetleges 
extra kiegészítőket (elő- és oldallap). 

 
 
4) Az elő- és oldallapokkal rendelkező 

modelleknél helyezze be a fekete műanyag 
rugós tartozékot. 
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5) Helyezze a kádat végleges pozíciójába 

és állítsa be azt a lábak 
szabályozásával. Amennyiben a 
kádhoz elő- vagy oldallap kerül 
felszerelésre, az „A” magasság az 
irányadó (6. oldal 8a ábra). 

 
 
6) Húzzon egy vonalat a falon a kád 

magasságának vonalában, valamint 
egy második vonalat, amely 
függőlegesen halad a kád szélén a talaj 
irányába (4a ábra). 

 
 
7) Húzza el a kádat a faltól. 
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8) Határozza meg az „Y” (a kád peremének 

magassága) és a „Z” méretet, a horgonyzott 
rugók rögzítéséhez szükséges lyukak 
bejelöléséhez (6a ábra). Amennyiben a 
kádhoz elő- vagy oldallap kerül 
felszerelésre, először a lyukakat kell 
bejelölni és kifúrni és csak azután kell 
rögzíteni a rugókat, a 16. pont (6. oldal) 
szerint. 

 
9) Fúrja ki a lyukakat, mint azt a 6a ábra is 

mutatja. 
 
10) Rögzítse a horgonyzott rugókat a 6b ábra 

szerint. 
 
11) Állítsa fel a kádat a végleges pozíciójába és 

távolítsa el az esetlegesen meglévő 
védőfóliát. 

 
12) Ellenőrizze, hogy a kád súlya egyenletesen 

oszlik-e el a lábakon és a rugókon. 
 
13) Csatlakoztassa a lefolyószifont. 
 
14) Tisztítsa meg a kád és a fal közötti 

érintkezési felületeket és penésztaszító és 
ecetsavmentes (szaniter) szilikonnal először 
ragassza a kádat a falhoz, majd szilikonozza 
ki a fugát. 

 
15) Töltse fel a kádat vízzel és ellenőrizze, hogy 

nincs-e szivárgás (túlfolyó, vagy 
lefolyószifonnál stb.). 
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Megjegyzés: a következő lépéseket csak akkor 
szükséges elvégezni, ha a kád az ú.n. extra 
kiegészítőként kapható elő- és oldallapokkal 
felszerelve kerül beépítésre. 
 
16) Tartsa az elő- vagy oldallapot a függőlegesen 

bejelölt vonal mentén a fal mellett a lyukak 
kifúrásához, amelyek a horgonyzott rugók 
rögzítésére szolgálnak; ezek segítségével 
kerülnek később az elő- vagy oldallapok 
rögzítésre. Jelölje be először a rugókhoz 
tartozó lyukakat, ahogyan az ábra is mutatja 
(8a ábra). 

 
17) Csúsztassa az elő- vagy oldallapot a kád széle 

alá, úgy, hogy a rugók kissé benyomódjanak. 
Amennyiben elő- és oldallap is felszerelésre 
kerül, úgy először az oldallapokat, majd 
utólag az előlapokat kell rögzíteni (8. ábra). 

 
18) Fúrja meg az elő- és oldallapokat (8b ábra). 

Ha csak egy elő- vagy oldallap kerül 
felszerelésre, az előző ponttal befejeződik a 
kád beszerelése. 

 
19) Rögzítse egymáshoz az elő- és oldallapokat a 

mellékelt csavarok segítségével (8c ábra). 


