
Zawieszka A
Zawieszka B Zawieszka B

Zawieszka AW zależności od wybranej przez Państwa szafki umywalkowej 
występują tam zawieszki typu A lub A i B

1. Należy wykonać pomiar odległości między wszystkimi zawieszkami a następnie zaznaczyć je na ścianie. Odległość od podłogi jest zależna od wysokości umywalki. 
Przyjmuje się, że góra umywalki powinna znajdować się na wysokości 80-90 cm

2. W miejscach uprzednio zaznaczonych należy wywiercić otwory i przymocować 
za pomocą zakupionych wcześniej kołków blachy montażowe dołączone do 
zestawu.

3. Zawieśić szafkę na blaszkach montażowych a następnie z pomocą poziomicy 
wyreguluj ustawienie szafki za pomocą śrubek w zawieszkach.

Zawieszka A

Zawieszka B

6. Przed umieszczeniem umywalki na szafce 
miejsca osadzenia oraz tylną krawędź umywalki 
pokryć silikonem.

4. W środkowej listwie wspornikowej należy przewiercić dwa otwory wwiercając 
się przy tym w ścianę.

5. Przez otwory przełożyć wcześniej zakupione kołki montażowe a następnie 
przykręcić listwę wspornikową do ściany.

7. Zabezpieczyć za pomocą silikonu krawędzie szafki oraz umywalki stykające 
się bezpośrednio ze ścianą. Nadmiar usunąć wilgotną ścierką.

INSTRUKCJA MONTAŻOWA 
SZAFKI UMYWALKOWEJ

Otwór pod kołek
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UWAGA: ODPOWIEDNIE ZASILIKONOWANIE KRAWĘDZI
JEST PODSTAWĄ DO ROZPATRZENIA GWARANCJI!



W zależności od wybranego przez Państwa słupka występują 
tam zawieszki typu A lub B

1. Należy wykonać pomiar odległości między wszystkimi zawieszkami a następnie zaznaczyć je na ścianie. Odległość od podłogi jest zależna od wysokości na której 
pragną Państwo umieścić słupek.

3. Zawiesić słupek na blaszkach montażowych a następnie z pomocą poziomicy 
wyregulować ustawienie słupka za pomocą śrubek w zawieszkach.
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INSTRUKCJA MONTAŻOWA 
SŁUPKA ŁAZIENKOWEGO

W przypadku regulacji zawieszki B 
należy zdjąć najpierw zaślepkę 
znajdującą sie na tylnej ścianie słupka 

2. W miejscach uprzednio zaznaczonych należy wywiercić otwory i przymocować 
za pomocą zakupionych wcześniej kołków blachy montażowe dołączone do 
zestawu.

WARUNKI GWARANCJI - PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE!
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Firma PRO-M Ryszard Spirydowicz udziela gwarancji na następujących warunkach: 

Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym 
wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części, a w 
przypadku niemożności dokonania naprawy – wymianę całego produktu. Produkty powinny być 
przez Kupującego sprawdzone podczas odbioru. Późniejsze reklamacje uszkodzeń, zgłoszone po 
odebraniu lub zamontowaniu towaru, nie będą uznawane. 

 1.  Okres gwarancji zaczyna biec od daty odbioru towaru przez nabywcę i wynosi 2 lata jeżeli nie  
  postanowiono inaczej. 
 2.  Produkt zgłoszony do reklamacji musi być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom  
  higienicznym. 
 3.  Dostarczane przez nas towary, w których wystąpiły wady wynikające z nieprawidłowego   
  wykonania, niepoprawnego działania i/lub wadliwych materiałów naprawiamy nieodpłatnie   
  w najszybszym możliwym terminie, jeżeli nie postanowiono inaczej. 
 4.  Naprawy gwarancyjne rozpatrywane są do 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia   
  reklamacji przez formularz na stronie internetowej https://furnimeble.pl/reklamacja.html.   
 5.  Wadliwe elementy lub towary wymienione z tytułu reklamacji nie podlegają zwrotowi.
 6.  Gwarancja nie obowiązuje w przypadku: 
   • zniszczenia lub uszkodzenia produktu spowodowanego siłą wyższą, 
   • zniszczenia lub uszkodzenia produktu w sposób mechaniczny lub termiczny, 
   • zniszczenia lub uszkodzenia produktu w wyniku nieprzestrzegania zasad eksploatacji oraz  
    montażu, 
   • zmiany tonacji wybarwienia związanego z narażeniem produktu na długotrwałe działanie promieni  
    słonecznych, dymu tytoniowego, środków chemicznych lub czynników o podobnym działaniu, 
   • napęcznienia materiału wywołanego działaniem wody (wilgoci, pary) w szczególności na   
    krawędziach szafek pod umywalkę. Meble łazienkowe przeznaczone są do standardowych  
    warunków panujących w łazience, włączając w to krótkotrwałą podwyższoną wilgotność    
    powietrza (relatywna wilgotność powietrza > 90 %), pod warunkiem odpowiedniej wentylacji i  
    wywietrzenia. Powstająca wilgoć (skraplająca się para wodna) powinna zostać niezwłocznie  
    usunięta przy pomocy suchej szmatki. Meble łazienkowe nie mogą być poddawane   
    bezpośredniemu i/lub długotrwałemu działaniu wilgoci, pary, wody, 
   • stwierdzenia samodzielnych nieautoryzowanych napraw i przeróbek, 
   • zużycia towaru wynikającego z normalnej jego eksploatacji, 
   • uszkodzenia produktu wynikłego na skutek osadzania się kamienia oraz stosowania środków  
    czyszczących i konserwujących o właściwościach ściernych lub szkodliwym składzie.
 7.  Nie zwracamy kosztów związanych z wymianą uszkodzonych płytek czy innych materiałów   
  zabudowy w sytuacjach, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej powoduje uzasadnioną konieczność  
  naruszenia tejże zabudowy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody  
  wynikowe poniesione przez klienta. 
 8.  Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 9.  Dostarczane przez nas towary są zgodne z wymaganiami określonymi przez polskie przepisy prawa  
  oraz dyrektywy Wspólnoty Europejskiej.
 10. W sprawach nie uregulowanych Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Warunki eksploatacji i użytkowania: 

 • Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi,
 • Produkt może zawierać elementy ze szkła. W celu uniknięcia obrażeń ciała lub uszkodzeń produktu  
  podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność,
 • Przed montażem należy sprawdzić, czy ściana, na której ma zostać zamontowane lustro, szafka lub inny  
  element posiada odpowiednią wytrzymałość/nośność,
 • Podczas wiercenia otworów zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić przewodów, rur i innych instalacji,
 • Przy rozpakowywaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie  
  powierzchni produktów.

Zalecenia eksploatacyjne: 

 • Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem,
 • Meble nie są produktem do zabudowy, tym samym powinny być zamontowane w taki sposób, aby był  
  możliwy ich demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów zabudowy. Nie pokrywamy kosztu  
  naprawy zabudowy przy konieczności jej zniszczenia podczas napraw gwarancyjnych,
 • Umywalki przeznaczone są wyłącznie do zamontowania na zalecanych szafkach łazienkowych,
 • Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem   
  szkodliwych warunków atmosferycznych,
 • Meble powinny być eksploatowane lub przechowywane w warunkach 10 - 35°C, nienarażone na  
  długotrwałe działanie wilgoci,
 • Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli,
 • Nie poddawać mebli łazienkowych działaniu stałego strumienia wody, bezpośredniemu i/lub   
  długotrwałemu działaniu wilgoci, pary. Powstająca wilgoć (skraplająca się para wodna) powinna zostać  
  niezwłocznie usunięta przy pomocy suchej szmatki,
 • Do konserwacji mebli nie należy używać żadnych ścierających lub agresywnych chemicznie środków  
  czyszczących, mogą one wpłynąć na uszkodzenie objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień,
 • Wyrób nie może stanowić wyposażenia sauny lub innych pomieszczeń o ekstremalnych temperaturach  
  lub/i wilgotności,
 • Nie należy wchodzić na meble oraz poddawać ich nienaturalnym obciążeniom,
 • Nie należy przenosić mebli przy ich obciążeniu. Przesuwanie, przeciąganie mebla grozi jego trwałym  
  uszkodzeniem,
 • W celu dodatkowego zabezpieczenia mebli łazienkowych przed wodą i wilgocią należy w miejscu styku  
  szafki z umywalką oraz szafki ze ścianą zastosować fugę silikonową,
 • Z biegiem czasu okucia meblowe mogą wymagać ponownych zabiegów regulacyjnych, zaleca się więc ich  
  okresowe sprawdzanie,
 • Należy unikać przeciążania szuflad, a także np. opierania się o nie zarówno w pozycji otwartej jak i  
  zamkniętej gdyż może mieć to wpływ na trwałość zastosowanych systemów prowadnic,
 • Montaż mebli musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją,
 • Nie zastosowanie się do wytycznych instrukcji montażu skutkuje utratą gwarancji oraz może   
  spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie produktu, lub jego trwałe uszkodzenie.


