Hasznos tanácsok
Vásárlás
A „Piacon” a vásárlót az a benyomás éri, hogy minden üzlet a legjobb, terméket forgalmazza.
Sajnos ez nem igaz. Sokan tapasztalták, hogy a rég áhított s végre tulajdonukba került termék
használhatatlan, silány, és nem azt nyújtja, amit elvártak tőle. Sok eladói trükk, reklámfogás
ismert, mely elhiteti a vásárlóval, hogy olcsón megbízhatót, jót vehet. Ritkán van ilyen,
(akciók, bemutató termékek stb.), de az esetek többségében egy olcsó megbízhatatlan
terméket sóznak az emberre. Nem jó érzés, amikor 3-4 szervizes cég utasítja vissza a
beüzemelést, mikor meghallja a termék nevét. Fordítsanak figyelmet, arra hogy mit vesznek
meg! (Alapszabály hogy ismert megbízható referenciákkal rendelkező cégek termékeiből
vásárolva azt kapja amennyit rá szán.) Tanácsot nehéz adni, hogy elkerüljék ezt a csapdát,
hiszen Önök nem szakemberek.
Néhányat mégis felsorolnék: - Gyanúsan alacsony ár, - Leírások, engedélyek, „CE”
tanúsítvány, garanciajegy hiánya, - Fogyasztóvédelmi ügyek nagy száma, - Óriási „akció”,
- Ugyan ez a termék más üzletben, más néven, - Álmaink designterméke egy neves ismert
gyártónál ötször annyiba kerül.
Helyszíni felmérés
A helyszíni felmérés minden esetben, a kiválasztott termék vársárlása előtt ajánlott. Olyan
esetekben veszik igénybe ügyfeleink, mikor nem biztosak abban, hogy az általuk kiszemelt
termék befér-e a fürdőhelységbe, fel lehet-e vinni a csigalépcsőn, átfér-e a közlekedőn, az
ajtón, extrém esetekben az ablakon. Megfelelőek-e fal síkjai, rögzíthető-e stabilan,
összeszerelhető-e, megfelelőek a kiállások stb.
A kiszemelt termék pontos sablonméretével, vagy egyszerű méréssel le tudjuk méretezni a
helyszint, amiből kiderül, hogy az adott termék befér e a helyére. A végső felmérés mindig
kész burkolt, befejezett helyszínen történik!
Egyszeri helyszínfelmérés:
A-burkolt, fugázott stb., kész helyszínen történik, az adott kialakításhoz tervezzük meg a
terméket. A helyszíni felmérés magába foglalja a műszaki méretezést, szakvéleményezést, a
burkolóval, vízvezeték-szerelővel, villanyszerelővel való konzultálást a műszaki előírásokról,
adottságokról (pl.: vezetékek, csövek helye stb.), paraméterekről. Egyben az ott felmerülő,
esetleges kérdések megválaszolását.
Kétszeri helyszín felmérés:
A-burkolás, padkák stb., elkészítése előtt történik: az első kiszállás-felmérés, amikor
megadjuk a választott termék beépítéséhez szükséges információkat.
-A második felmérés a már kész helyszínen történik, amikor a tényleges megvalósult
helyszínhez gyártjuk le a terméket.
Ez a helyszíni felmérés is magába foglalja a műszaki méretezést, szakvéleményezést, a
burkolóval, vízvezeték-szerelővel, villanyszerelővel való konzultálást a műszaki előírásokról,
adottságokról (pl.: vezetékek, csövek helye stb.) paraméterekről. Egyben az ott felmerülő,
esetleges kérdések megválaszolását.

Szaktanácsadás
Cégünk szaktanácsadási szolgáltatással próbálja könnyebbé tenni a megfelelő termék
kiválasztását, amely az Ön elképzeléseit a legjobban megtestesíti.
Segítséget nyújtunk a megfelelő termék kiválasztásában, előre e-mail-ben megadott kiállási,
gépészeti méretezéssel.
Régi termékek helyére, akár azonos méretű termékek ajánlásával.
Már meglévő problémás helyszín, nem pontosan tervezett helyszínből adódó beüzemelési stb..
probléma esetén a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb megoldásokat tudjuk felvázolni.
Amennyiben nem biztos abban, hogy Önnek mely termék felel meg a legjobban, vagy
megakad valamilyen műszaki megoldás megtervezésében, akkor kérje szakembereink
véleményét telefonon, vagy e-mail-ben.
E-mail esetén a pontos kiértékeléshez ajánlott fényképet mellékelni a problémás termékről
vagy helyszínről.
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉKEK HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

A termékek beépítési helyszínének előzetes műszaki kialakítása a Megrendelő feladata.
A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló, ismételt
kiszállások a szerviz felé díjköteles szolgáltatások!

Ha a csempézett falon a falsíkból kiemelkedő domború díszcsík fut körbe, figyelni kell arra,
hogy műszakilag ne legyen zavaró a termék beépítésekor.
Felülről és szemből nézve, ha a falak nem egyenesek, valamelyik irányban dőlnek,
terpesztenek, vagy a derékszöghöz képest az általuk bezárt szög kisebb, vagy nagyobb, a
terméket nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához!

Amennyiben a zuhanyzó lejtése nem megfelelő, illetve a víz lefolyása nem biztosított, a víz
kifolyhat. A megfelelő vízelvezetés biztosítása a megrendelő feladata. Padka készítésénél,
ügyeljen a befele lejtésről, mely szintén a megrendelő feladata. Mély fugázás mentén a víz
kifolyik a kabinból. A helyszín előkészítésből adódó (nem megfelelő falak, zuhanytálca,
fugahézag, illetve nem megfelelő lejtések stb..), reklamációkért felelősséget, garanciát nem
vállalunk!
A telepítési és a későbbi szervizmunkák alapvető feltétele a szabad hozzáférés. Soha nem
szabad a termékeket olyan módon körbeépíteni, (szekrény, radiátor, WC, mosdó) befalazni,
hogy az akadálya legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak. A szerelők csak
kabinszerelést végezhetnek a helyszínen! A kabint az esetleges javítási munkákra való
tekintettel (kibontás, újbóli beszerelés) mindig úgy építse be, hogy bármikor

problémamentesen ki tudja emelni, és a ki- illetve visszaszerelés során a csempe vagy egyéb
anyagok ne sérüljenek.

A tulajdonosnak vagy ügyintézőjének tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző,
falfűtés illetve klíma-vezeték a rögzítendő pontok helyén. Széria termékeknél a hordozó
aljzattól 20-30cm között és 170-180cm között ne legyen semmi a falban!

Domború fal

Homorú fal

Kifelé dőlő fal

Befelé dőlő fal

Nem sík fal

Ahova a termék kerül, ott a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek, illetve függőlegesek
legyenek.
Ellenkező esetben a termékeket nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.
Meglévő zuhanytálcára szerelés esetén:
A tálcának minden irányban vízszintesnek kell lennie.
A tálca és a fal között a lehető legkisebb legyen a távolság.
A tálca és a fal síkjai merőlegesek legyenek egymásra minden oldalon.
A fal és a tálca között megfelelő szigetelés legyen.
A tálcát határoló falak függőlegesek legyenek.
Zuhanytálcát, kádat lehetőleg 1-2 nappal a kabin szerelése előtt építsék be, hogy az fix legyen
a kabin szerelésekor!
Zuhanytálca nélkül a padkát is el lehet hagyni, de fontos, hogy még a kabin szerelése előtt
meggyőződjünk, hogy a víz biztosan a lefolyó irányába folyik. Amennyiben a víz nem folyik
le, azt a burkolóval még a zuhanykabin szerelése előtt módosítsuk.
Sima gipszkarton falra nem lehet üvegkabint, kabinajtót, kádparavánt vagy tálcarögzítő fület
felszerelni. A gipszkarton falat jelezze a szerelőnek!
A kabinok helye minden esetben legyen leburkolva, tehát a szerelhető lábas, előlapos tálca
esetén a tálca alatt és mögött is ki kell burkolni.
Az üveg termékek szerelése lehetőleg a nagyobb munkálatok után történjen, nehogy egy
kalapács vagy egy fogó landoljon benne.
Fenti leírás általános E-US és magyar szabályokat tartalmaz. Minden esetben kérje a termék
pontos beépítési leírását is. Eltérés esetén az abban foglaltak szerint alakítsa ki a helyszínt.

