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TECHNICAL INFORMATIONS

1. Het bad dient door gekwalificeerd personeel te worden geïnstalleerd. In geval van onvakkundige installatie vervalt de garantie.
2. De garantie van dit product vervalt als het bad geïnstalleerd
is door ongekwalificeerd personeel en/of er sprake is van een
mechanische ingreep in het product.
3. Controleer voor de installatie van het bad of er sprake is van schade
aan het product. Installeer het bad niet als er beschadigingen zijn.
4. Voorafgaand aan de installatie van het bad, dienen de watertoevoer en - afvoer te worden voorbereid.
5. Controleer de ondergrond waarop het bad wordt geplaatst
vooraf op vlakheid.
6. Het bad is bedekt met folie en schuim om het te beschermen
tegen schade.
7. De installatieprocedure van het bad kan afwijken van de manier
die hier wordt beschreven. De omgeving waarin het bad wordt
geplaatst kan van invloed zijn op de moeilijkheidsgraad van de
installatie.
8. Verwijder de beschermende folie als de installatie van het bad
is voltooid.
9. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in deze instructie.

1. The installation of the bathtub must only be performed by
qualified personnel. An improper installation void the warranty
2. The product is not covered by the warranty if the bathtub is
installed by unqualified personnel and/or there is a mechanical
intervention in the Product.
3. Prior to installation of the bathtub, make sure it does not
have any external damage. In case of noticing any defects do
not proceed with the installation.
4. Prior to installation of the bathtub, the water supply and
drainage must be prepared first.
5. It is recommended to examine the leveling of the surface the
bathtub will be mounted on.
6. Each bathtub is covered with a protective film and foam in
order to protect the product against mechanical damage.
7. The bathtub installation procedure may differ from the one
presented in this manual; environment can have an impact
on the degree of difficulty of the installation.
8. Remove the protective film when the bathtub is fully installed.
9. More detailled information can be found in this installation
instruction.

Plaats de sifon. Zet het bad op houten balken zodat de ruimte onder het bad
toegankelijk is.

NOTE !
Voorafgaand aan de installatie van het bad, wordt het aangeraden
om eerst de sifon te monteren om te onderzoeken of de afvoer
onder de onderste rand van de badkuip uitsteekt. Als dit het geval
is, is het noodzakelijk om een geschikte uitsparing in de vloer
te maken, om te voorkomen dat de badkuip op de afvoer rust.
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WARNING !
Prior to installation of the bathtub, it is recommended to assemble
the trap first in order to examine if the trap protrudes beyond the
lower edge of the bathtub. If so, it is necessary to forge a suitable
recess in the floor, in order to avoid the bathtub resting on the trap.

Join the components of waste.
Place the bathtub on wooden blocks in order to make access under the bathtub.
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Haal de houten balken onder het bad vandaan. Kit het bad af.

Als het afvoergat van het bad niet overeenkomt met de zojuist
gemarkeerde positie van de sifon, maak dan gebruik van een
flexible verloopstuk (inbegrepen).

Plaats het bad op de vloer en markeer de positie van de sifon.
Place the bathtub on the floor and mark the location of the waste.
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If the bathtub waste hole does not match the position of the
drainage, use an elastic extender pipe (extender pipe included)

Verbind de sifon met de afvoer. Vul de badkuip met water
en controleer op lekkage. Laat vervolgens het bad
leeglopen en controleer de afvoer op lekkage.
Connect the waste with the trap. Fill the bathtub with water
and check for leakage. Drain the bathtub and check
the waste for leakage.

Remove the wooden blocks. Silicone the edges of the bathtub
with the floor.

Laat de kit 24 uur drogen.

24H

After applying silicone, wait 24 hours
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