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Montáž  
umývadla

Na čo by si nemal zabudnúť:Montážne rozmery

Zásobník teplej vody

Videonávody teraz 
online na 
hornbach.sk/videonavody

HORNBACH 
projektové návody

S našimi projektmi porastieš. 
Ty máš pracovné odhodlanie, 
my odbornosť na 
www.hornbach.sk/videonavody

Materiál:
 Umývadlo

 Jednopáková miešacia batéria

  Jednopáková nízkotlaková batéria 
(alternatívne)

 Upevňovacia sada

 Umelohmotná montážna páska

 Tesniaci tmel

 Sanitárny silikón

 Odtokový ventil

 Sifón

  Elektrický nízkotlakový  
zásobník v prípade potreby

Náradie:
 Skladací meter

 Vodováha

 Ceruzka

 Kladivko

 Vŕtačka

 Jamkovač

  Univerzálny vrták / vrták na tvrdý kov

 Vidlicový kľúč

 Kľúč na hlavný kohút

  Pílka na železo / rezačka na rúrky

 Skrutkovač

 

Vezmi do úvahy, že pri 
niektorých umývadlách 
je k dispozícii aj kryt ale-
bo stĺp. Slúži na zakrytie 
inštalačných prvkov pod 
umývadlom. Stanov preto 
odstup rohových venti-
lov podľa veľkosti krytu 
(podľa výrobcu).

Nie vždy je možné umý-
vadlo pripojiť na centrál-
ny rozvod teplej vody. Tu 
môže pomôcť elektrický 
nízkotlakový zásobník. 
Jednoduchá montáž, 
jednoduchá obsluha a 
úsporná prevádzka - to 
sú veľké prednosti tohto 
spotrebiča, ktorý nielen 
rieši danú situáciu, ale 
zaisťuje aj plnohodnot-
né zásobovanie teplou 
vodou.
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rohový ventil

Tip

Tip

Na prevádzku s elektrickým nízkotlakovým 
zásobníkom je potrebná špeciálna umý-
vadlová batéria. Táto tzv. jednodierová níz-
kotlaková batéria má 3 pripojovacie rúrky 
s ø 8 mm oproti klasickým jednodierovým 
batériám. Rúrky sú označené šípkami a 
musia byť pripojené do prípojok nízkotla-
kového zásobníka s rovnakými šípkami. 
Jedna rúrka je trochu kratšia a pripája sa 
k rohovému ventilu (prívodu studenej vody). 

Dbaj na správne spojenie všetkých rúrok. 
Po kompletnom pripojení a pevnom utia-
hnutí skrutiek možno povoliť rohový ventil 
a zásobník na teplú vodu naplniť vodou.

Upozornenie: Elektrický nízkotlakový 
zásobník sa zapína do siete až po úplnom 
naplnení vodou.

Meradlo náročnosti montáže umývadla

nízka vysoká

Ako namontovať umývadlo >
Návod
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

1. Upevnenie umývadla

Montáž odtokového ventilu: Vrchný diel 
ventilu podlož tesniacou šnúrou s tes-
niacim krúžkom a nasaď ho zhora do 
odtokového otvoru umývadla. Spodný diel  
ventilu (otvor pre excentrické ťahadlo  
smeruje dozadu) nasaď na vrchný diel a 

zaskrutkuj. Teraz sifón zasuň do odtokovej 
rúrky a spoj s odtokovým ventilom. 
Všetky skrutky pevne utiahni. Ťahadlo  
s excentrickou súpravou naskrutkuj na 
kĺbovú spojku a nastav tak, aby uzáver 
odtoku dobre tesnil a ľahko sa otváral. 

Pri upevňovaní umývadla (väčších rozmerov) 
je potrebné najprv urobiť v montážnej stene 
dve upevňovacie diery. Zakresli si vrty tak, 
aby ležali voči odtoku presne uprostred. 
Výška vrtov vychádza z montážnej výšky 
cca 850 mm medzi hornou hranou podla-
hovej krytiny a hornou hranou umývadla. 
Vzdialenosť vrtov zodpovedá obom upevňo-
vacím otvorom na zadnej strane umývadla. 

Kvôli presnému vyvŕtaniu otvorov a zabráne-
niu skĺznutiu vrtáka označ na dlaždiciach prí-
slušné miesto jamkovačom. Pri tomto kroku 
použi iba slabý úder kladivkom, dlaždica by 
inak mohla prasknúť. Umývadlo sa upevňu-
je pomocou špeciálnej upevňovacej sady. 

Pri montáži batérie najprv nasaď horný 
tesniaci krúžok do otvoru pre kohútik na 
vrchnej strane umývadla a potom prevleč 
obe pripojovacie hadičky batérie. Na pre-
vádzku s nízkotlakovým zásobníkom vody 
je potrebná batéria s tromi prívodnými 
hadičkami.
Zo spodnej strany nasaď na závit batérie 
najprv tesniaci krúžok, potom prevlečnú 
maticu a zaskrutkuj. Ak je matica ťažko 

Obsahuje kombinovanú skrutku, hmoždinku, 
kovovú a plastovú podložku.

Neskúšaj upevňovať umývadlo klasickými 
hmoždinkami a skrutkami. Stabilná montáž 
je možná iba pomocou predpísaných prv-
kov. Na otvory pre hmoždinky použi vrták 
na tvrdé kovy (univerzálny vrták). Pri vŕtaní 
do obkladu pracuj bez príklepu a s malými 
otáčkami. Až po zanorení vrtáka do muriva 
možno podľa typu muriva zapnúť príklep.

prístupná, možno použiť maticový kľúč na 
hlavný kohút. Vďaka svojej úzkej a dlhej 
konštrukcii umožní jednoduché utiahnutie 
aj povolenie matice. Teraz ohni chrómované 
pripojovacie rúrky tak, aby mohli byť presne 
zvisle nasadené do rohových ventilov. Rúrky 
nelám, pretože by mohli prasknúť a netesniť.

Obe kombinované skrutky teraz skrutkuj 
vidlicovým kľúčom do hmoždiniek (hrubý 
závit) tak dlho, kým sa dá metrický závit 
kľúčovým nadstavcom zachytiť. Je pritom 
dôležité, aby mal otvor pre hmoždinku  
hĺbku minimálne 85 mm.

Na presné skrátenie použi pílku na železo, 
alebo rezačku. Počas rezania zakry otvory 
rohových ventilov, aby sa do nich nedostali 
triesky.

kombinovaná skrutka

hmoždinka

kovová podložka

plastová podložka

nesprávne správne

2. Montáž umývadlovej  
    batérie

3. Montáž odtoku
Kvôli zabráneniu namáhaniu materiálu je 
potrebné zadnú stenu umývadla opatriť 
tlmiacou podložkou, tesniacim tmelom a 
sanitárnym silikónom.
Teraz nasaď umývadlo na obe skrutky a požia- 
daj pomocníka o jeho pridržanie. Na kom-
binované skrutky navleč plastové podložky, 
potom kovové podložky a nakoniec mati-
ce. Tie potom striedavo uťahuj vidlicovým 
kľúčom. Pri doťahovaní matíc zabráň pnutiu.

Batérie s pružnými pripojovacími hadicami umožňujú jednoduchú montáž.  
Tieto hadice netreba skracovať či ohýbať do presného tvaru. Pripojenie k rohovému 
ventilu prebieha rovnako ako pri chrómovaných pripojovacích rúrkach.

TipObidva konce rúrky teraz zasuň do  
rohových ventilov a utiahni stlačiteľné 
skrutkové spojenie.
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