TECHNICKÝ LIST
MATERIÁL – LITÝ MRAMOR
Základní surovinou pro výrobu litého mramoru je vápenec. Další materiály slouží jako pojivo
nebo tvoří součást povrchové vrstvy. Podle požadavků zákazníka jsou používána speciální plniva vytvářející struktury a barvy mramoru, granitu či onyxu nebo tzv. UNI-barvy, tj. jednobarevný
povrch.
VARIANT – UMYVADLA S VOLITELNÝMY ROZMĚRY A TVARY

Variabilní systém VARIANT umožňuje zhotovení umyvadlových desek s integrovanými
umyvadly z jednoho kusu na míru až do délky 3 900 mm. V případě délky umyvadla nad 3900
mm je možné provézt neviditelné spoje přímo na místě montáže. Mycí místa lze umístit do
desky téměř libovolně. V nabídce je velké množství tvarů. Ukázky základních tvarů:

Přepad je řešen použitím vrtaného přepadu nebo použitím odpadového systému GEBERIT
CLOU. Možné je rovněž použít stále průtočný ventil.
Má-li být zadní čelo umyvadlové desky v jednom kuse s deskou, nesmí být hloubka umyvadla
větší než 630 mm. Výška zadního čela je v těchto případech volitelná – 30 mm, 50 mm, 80
mm a 100 mm. V nabídce je i rozměr 3 mm a 10 mm.
Pokud je umyvadlová deska osazena předním čelem, je lepené a vyrábí se ve výškách od 60
do 190 mm, v závislosti na hloubce mycího místa. Přední čelo umyvadlové desky může
být ukončeno pravoúhlým zavřením boku, zkosením vnitřním i vnějším, nebo uzavřením
obloukovým. Lepená spára je neviditelná.
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Standardní provedení je s otvorem pro stojánkovou baterii. Umyvadlové desky jiných
rozměrů, než jsou uvedeny v katalogových listech, je nutno technicky konzultovat s výrobcem.
Minimální rozteč mezi umyvadly je dle normy 700 mm. Možnost i menších roztečí na přání
zákazníka.
Dále je možné přidat otvory pro dávkovač mýdla, otvory pro vhoz použitých papírových
ručníků, otvory pro pověšení ručníků v čele nebo zabudovat do předního čela zásobních na
papírové ručníky.

MONTÁŽ ATYPICKÝCH DESKOVÝCH UMYVADEL
Objekt musí být stavebně dokončen a instalace umyvadel by měla být jednou z posledních
operací (hrozí poškození umyvadel jinými řemesly).
Instalují se konzole do vodováhy a na tuto vzniklou rovinu se položí deskové umyvadlo.
Umyvadlo se nesmí vyjímat s originálního obalu do doby položení na konzole. Při špatném
odložení hrozí deformace umyvadla.
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