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Informacje ogólne

Etapy montażu

Instrukcja montażu

Użytkowanie i czyszczenie

Karta gwarancyjna
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Amelia
Cloe 158
Cloe 168
Comforta 150
Comforta 160
Comforta 170
Margaret
Sonia 150
Sonia 160
Sonia 170
Sonia Narożna 160
Sonia Narożna 170

Model Wymiar
165x72x58 cm
160x70x63 cm
170x72x66 cm
150x72x66 cm
160x80x66 cm
170x80x66 cm
180x90x59 cm
150x73x58 cm
160x73x58 cm
170x78x60 cm
160x73x60 cm
170x78x60 cm

Wymiary wanien:
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 Przed rozpoczęciem montażu wanny prosimy o 
uważne i dokładne zapoznanie się z instrukcją. 

 Dziękujemy za zakup naszych produktów, które 
zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych 
standardów. Przed montażem należy sprawdzić produkt 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły 
powstać podczas transportu.

Informacje ogólne
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Narzędzia niezbędne do instalacji:
• Klucz francuski
• Poziomica
• Silikon
• Miarka

Instrukcja montażu
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Etapy montażu:

• Wyciągnij ostrożnie wannę z opakowania transportowego. 
• Przed zamontowaniem wanny sprawdź doprowadzenie i odpływ wody.
• Wyreguluj wysokość nóg wanny.
• Wypoziomuj nogi wanny.
• Do montażu należy użyć odpływu dołączonego w komplecie, przez producenta. 
(rys.1)
• Odwróć wannę i postaw w miejscu docelowej instalacji.
• Ponownie sprawdź czy wanna jest prawidlowo wypoziomowana. Jeśli poziom wy-
maga korekty wyreguluj ją za pomoca nóżek. Niewłaściwe wypoziomowanie wanny 
spowoduje nieodpowiedni odpływ wody lub jej zaleganie na dnie wanny.
• Po upewnieniu się, że wanna została prawidłowo wypoziomowana, nanieś na wszyst-
kie nóżki silikon sanitarny.
• Ustaw wannę w miejscu docelowej instalacji i podłącz syfon do kanalizacji zgodnie z 
zaleceniami producenta.
• Po zakończonej instalacji należy przeprowadzić test szczelności wanny.

Etapy montażu

Rys. 1) Odpływ (rurę karbowaną) należy zagiąć w kształcie sinusoidy, 
aby przepływająca woda blokowaławydobywające się nieprzyjemne zapachy.
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Użytkowanie i czyszczenie

• Dla codziennego utrzymywania czystości, należy używać zwilżonej ściereczki  
i środków dedykowanych do wanien akrylowych. Długotrwały kontakt powierzchni 
wanny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia jej powierzchni. 
Do czasu całkowitego wyschnięcia należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

• Regularna dezynfekcja chroni przed osadzaniem się kamienia i zapobiega  
namnażaniu bakterii na powierzchni wanny. Nie należy używać środków agresywnych, 
zawierających substancje żrące, drażniące lub ścierne. Mogą one uszkodzić  
powierzchnię wanny.

• Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.



8

Nazwa / model ..........................................

Data sprzedaży .........................................

Numer dokumentu zakupu .........................

pieczątka sklepu

Karta gwarancyjna
 Karta gwarancyjna określa warunki gwarancji w odniesieniu do produktów marki  
Lanzado. Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru  
z umową. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego,  
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowiązuje na terenie 
Polski. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

 Przed montażem należy sprawdzić produkt czy jest wolny od wad, które mogłyby 
zakłócić jego poprawne funkcjonowanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produkt nie 
może być montowany. Montaż wadliwego produktu powoduje utratę uprawnień klienta z tytułu 
gwarancji. Produktu nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których znajdują się związki 
chemiczne działające korodująco oraz mające negatywny wpływ na materiał, z którego wykonana 
jest wanna (alkohol, aceton, amoniak).

1. Producent udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany, konserwowany 
zgodnie z instrukcją produkt. Niespełnienie powyższego, będzie skutkować odrzuceniem składanej 
reklamacji.
2. W przypadku produktu wymagającego zabudowy (np. wanny przyściennej) należy sprawdzić  
poprawność jego działania przed zabudowaniem (np. płytkami) w docelowym miejscu. 
W przypadku zgłoszenia wad po zabudowaniu, koszt demontażu wanny w celach serwisowych, 
ponosi kupujący.
3. W momencie nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, kupujący ponosi koszty, które 
poniósł gwarant w związku i w celu rozpatrzenia reklamacji.
4. Dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, paragon, 
rachunek) oraz niniejsza poprawnie wypełniona karta gwarancyjna.
5. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać datę zgłoszenia, numer dowodu zakupu oraz  
szczegółowego opisu stwierdzonej wady.
7. Produkt wysyłany w celu usunięcia wad do dostawcy, musi być zapakowany w odpowiednie 
opakowanie zgodne z wytycznymi uzyskanymi u sprzedawcy.
8. Produkt powinien być czysty i w miarę możliwości pozbawiony elementów, które mogą
uszkodzić go w trakcie transportu.
9. Zamontowanie produktu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszej gwarancji oraz 
poświadcza brak widocznych wad i braków w wyposażeniu.
10. Wszelkie naprawy niepodlegające gwarancji przeprowadzane będą odpłatnie.
11. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym 
fakcie w terminie 14 roboczych dni od daty odebrania reklamowanego produktu.
12. Gwarant udziela 5 lat gwarancji na wyroby akrylowe (wanny wolnostojące i przyścienne)
licząc od dnia zakupu.
13. W ramach gwarancji zostaną usunięte wszystkie wady powstałe w wyniku błędów
produkcyjnych.
14. Gwarancja obejmuje barwę akrylu, rozwarstwianie materiału.
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Gwarancja nie obejmuje:
1. Uszkodzeń mechanicznych.
2. Uszkodzeń powstałych w momencie niewłaściwej konserwacji z użyciem nieodpowiednich środków.
3. Uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją).
4. Uszkodzeń powstałych w wyniku osadzania kamienia z wody.
5. Czynności konserwacyjnych.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego używania przedmiotu.
7. Uszkodzeń spowodowanych używaniem rozpuszczalników, substancji ściernych i żrących.

 Gwarancja wygasa całkowicie lub częściowo w momencie używania przedmiotu niezgodnie 
z jego przeznaczeniem lub w przypadku dokonania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych lub 
innych działań wpływających na zmianę stanu pierwotnego zakupionego produktu np.: stosowanie 
środków do mycia ze ścierniwem, kwasów, rozpuszczalników, przedmiotów do czyszczenia  
zakończonymi ostrymi i twardymi krawędziami, środków wpływających na zmianę koloru  
przedmiotu, wykonywanie dodatkowych otworów montażowych itd. Nie dotyczy otworów  
wykonanych w celu montażu baterii wannowych.

Konserwacja

 Do czyszczenia wanny zaleca się używanie środków dedykowanych do wanien akrylowych. 
Aby uniknąć osadzania się kamienia z wody zaleca się wycierać wannę po kąpieli do sucha miękką 
szmatką. Stosowanie sztywnych i ostrych szmatek w zestawieniu z środkami zawierającymi w swoim 
składzie proszek ścierny może spowodować zmatowienie wanny. Używanie rozpuszczalników  
i substancji żrących może trwale uszkodzić powierzchnię wanny.

Uprawnienia gwarancyjne

 W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z wykonania naprawy wadliwego 
produktu, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy o podobnych cechach (wówczas 
okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki. Dostawca w ramach uprawnień  
gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady.
 Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta. Dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w trakcie normalnego użytkowania  
(uszczelki, itp.). Dostawca nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych 
z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega, że nie będą przyjmowane  
przesyłki obciążone kosztami. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie 
osprzęt należący do reklamującego. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji  
zastosowanie maja przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.).

Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje od ... 2021r.
Kupując produkt, nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje jej warunki.

Czytelny podpis ……………………………………         
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Strona Internetowa: www.lanzado.pl
Facebook: @lanzadoceramica

e-mail: info@lanzado.pl
Tel.: +48 666 874 283




