
Instrukce pro montáž 
koupelnových umyvadlových 

skříněk  



Požadavky pro montáž 

§  Zeď pro montáž musí být správně vyztužená a 
nesmí bý t ze sádrokartonu (pokud je ze 
sádrokartonu, je nutno zajistit podpěru zadní stěny) 

§  Maximální zátěž: 

	

§  Zeď musí být rovná, aby se nesvíraly nebo 
rozevíraly stěny, jinak nebude možné správně 
namontovat nábytek. 

Skříň 

Zeď 



§  Při vrtání dejte pozor na instalace vody, odpadu a 
elektřiny. 

 

§  Proveďte instalaci umyvadla dle pokynů výrobce. 
Vzdálenost od podlahy k hornímu okraji umyvadla 
je zpravidla 85 cm. 

§  V případě hlubších umyvadel, vysokého nábytku 
nebo vyšší postavy uživatele je vhodné zavěsit 
umyvadlo ještě o 3-5 cm výše. 

	

Pozor! 

Skříňka 
Umyvadlo 
Vodoinstalace 

Požadavky pro montáž 



Pokyny: 

§  Nábytek werkbad je vyráběn na zakázku a každý 
kus nábytku má individuální rozměry. Tento 
montážní manuál slouží pouze jako všeobecný 
návod. 

 

§  Před montáží doporučujeme umístit nábytek pod 
umyvadlo a přesně označit místo montáže. 

§  Pro nábytek werkbad platí 5 let záruka od vystavení 
faktury. 

Záruku lze uplatnit pouze tehdy, pokud instalaci 
provedl odborník na montáž koupelnového 
nábytku. 

§  Pro ušetření místa pod umyvadlem, doporučujeme 
instalovat nábytkový sifon. 

Požadavky pro montáž 



  1   Naznačte osy pro montáž  
       na zeď 

§  Umístěte nábytek pod namontované umyvadlo pro 
kontrolu rozměrů. Pokud se jedná o větší 
nábytkovou sestavu, doporučujeme, aby ji 
namontovali  2 lidé. 

§  Poznámka: Nábytek PlanBath je vyroben na milimetr 
přesně. Většina umyvadel má výrobní toleranci několik 
milimetrů a může se stát, že vyrobené umyvadlo má 
rozměry v horní hranici tolerance. V tomto případě nás, 
prosím, kontaktujte.  

vnější hrana skříňky 
osa umístění  



  2   Označte místa pro vrtání 



§  Při montáži postupujte stejně jako v bodech 1 a 2. 
Montáž se vztahuje na umyvadlové skříňky           
s rovnými bočními stěnami, které se montují pod 
desku nebo přímo pod umyvadlo. 

§  PlanBath vyrábí nábytek na míru pro řadu různých 
umyvadel. V závislosti na typu se může měnit 
umístění nástěnného závěsu. 

 

§  Pro kontrolu správného umístění stěnové 
kotvy před konečnou montáží postavte 
skříňku pod namontované umyvadlo. 

Standard: 
horní otvor  
pro vrtání         40mm  
od horní hrany skříňky 

 2a  Nestandardní nábytek 



§  Výška montáže může být rozdílná zejména 
u umyvadlových skříněk INDIVIDUAL. 

Např.: 

horní otvor pro vrtání 

     115mm od horní hrany 

      30mm od vnější hrany 

 2b  Spodní skříňka Individual 



§  Před vrtáním zkontrolujte, kde se nacházejí 
rozvody vody a elektřiny.  

§  Použijte vhodný vrták pro daný materiál stěny, 
abyste nepoškodili dlaždice. 

§  Vložte hmoždinky do zdi, umístěte kování a 
utáhněte šrouby. 

  3   Navrtejte označená místa 
       a našroubujte stěnovou   
       kotvu 

19 mm + 2 mm rezerva 

 + 10 mm fixace 

 = 31mm z vnější strany 



§  Před montáží vymontujte zásuvky  ze skříňky. 

§  Zásuvky položte na měkkou podložku, aby se 
nepoškrábaly.  

  4   Vymontujte zásuvky 



§  Povolte horní šrouby na maximum. 

§  Spodní šrouby uvolněte co nejvíce doleva. 

  5   Uvolněte závěsný modul 



§  U větších skříněk doporučujeme, aby montáž 
prováděli 2 lidé. 

  6   Zavěste skříňku na zeď 
        



  7   Seřiďte nástěnné závěsy 



§  Závěsy mají 3D bezpečnostní zámek pro 
zajištění na zdi. 

 

 

§  Pro uvolnění bezpečnostního zámku stiskněte 
šroubovákem kovovou pružinu upevněnou na 
zdi. 

 

§  Video k montáži/demontáži si můžete stáhnout 
na tomto odkazu: 

http://www.youtube.com/embed/uJuic1qxvuY?
autoplay=1 
 

  8   Připevněte na zeď 



§  Zásuvku nasaďte na kolejnice a zasuňte. 

  9   Namontujte zásuvky 



§  Zásuvky jsou nastaveny z výroby. Za normálních 
okolností již není potřeba dalšího seřízení.  

§  Pro více detailů k seřízení si stáhněte video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8rH568nuYJI 
 

 10   Seřiďte zásuvky a přední  
        panel 



Výměna přední části: 

Více informací: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UtfRqerLw48 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bGRkZT22qpA 
 

 11   Zásuvky Blum Legrabox 



§  viz. body 1-4 tohoto manuálu. 

§  Rozlomte stěnovou kotvu na 2 díly (pravý/levý). 

§  Přišroubujte stěnovou kotvu na zeď.  

§  Zavěste vysokou skříňku na stěnovou kotvu.  

§  Horizontálně lze skříňku posunout do stran             
o 4-8 mm. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTbFsjJ2EAg 
 

 12     Nastavte závěsnou skříňku 



§  Horizontálně lze skříňku posunout do stran         
o  4-8 mm. 

§  Pomocí spodního šroubu lze skříňku posunout 
výše až o 18 mm. 

§  Pomocí horního šroubu lze seřídit hloubku          
o 25 mm.  

 

§  Jmenovitá zátěž v místě zavěšení je v souladu    
s normou DIN 68840 06/2004. Zátěž se vztahuje 
na správnou polohu montovaného výrobku, bez 
ohledu na proměnné jako je dynamické 
namáhání, vlastnosti zdi, atd. 

25 mm 
 
 
 
18 mm 

 13   Seřiďte závěsnou skříňku 



§  Z á s u v k y j s o u n a s t a v e n y z v ý r o b y.                      
Za normálních okolností není třeba dalšího 
seřízení. 

    Seřízení vertikální výšky +/- 3 mm: 

 
 
 

   Seřízení horizontální šířky+/- 2 mm: 

 14   Seřiďte dveřní závěsy 



       Seřízení hloubky, mezera +3/-2 mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§   Úhel otevření 110 ° 

§   Více informací : 

https://www.youtube.com/watch?v=eCpBJvO8TP8 
 

      Seřiďte dveřní závěsy 



Rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně montáže            
a údržby koupelnového nábytku werkbad. 
Objednáme Vám náhradní díly nebo další 
příslušenství. Kontaktujte nás telefonicky nebo        
e-mailem.  
 
 
Každý kus nábytku werkbad je označen identifikační  
nálepkou s čárovým kódem a individuálním číslem 
ve formátu „20170XXXXX“. Nálepka není umístěna  
na viditelném místě, ale zpravidla na spodní části 
skříňky nebo zásuvky. 
 
 
Prosím, neodstraňujte identifikační nálepku! Pomocí 
kódu a čísla můžeme v našem systému dohledat 
každý kus nábytku a zodpovědět případné pozdější 
dotazy. 
 
 
 
 
 

Zákaznický servis 

WerkBad s.r.o. 
Urešova 1757 

148 00 Praha 4 
 

E-mail: service@ werkbad.com  
Tel:      +420 775 010 189 


