
Milano 12 Roma 12Neapol 12Wenecja 12

Instrukcjagmontażu

płytkiM/Mkostka
ramaMaluminiowa

podłoże
wylewkaMwyrównująca

głębokośćMwpustu

płytkiM/Mkostka
ramaMaluminiowa

podłoże
wylewkaMwyrównująca

głębokośćMwpustu

wzmocnieniaMna
narożnikachMramy

2m
m

2mm

10mm

17mm

Montażgramy

Montaż ramyg+gwzmocnieniagnaroży

9m
m

5mm

płytkiM/Mkostka

podłoże

głębokośćMwpustu

8mm

Montaż doggotowegogwpustu

wysokośćMprofiluMalu.

8m
m 10mm

Wycieraczkigzgprofilemgaluminiowymg10mm

wysokośćMprofiluMalu.

8m
m 10mm

wysokośćMprofiluMalu.

8m
m 10mm

MountingMframe

aluminumMframe
heightMofMalu.Mprofile

Installationginstructions
DoormatsMwithMaluminumMprofileM10mm

MountingMframeM+MstrenghtenedMcorner

tileM/Mbrick

depthMofMinlet

base

strenghtenedMcorner
base

base

tileM/Mbrick

depthMofMinlet

depthMofMinlet

tileM/Mbrick

heightMofMalu.Mprofile

heightMofMalu.Mprofile

floorMrawMconcrete

floorMrawMconcrete

aluminumMframe

MoutingMinMprepreparedMinled



Haga 17
wysokość:720mm

Oslo
wysokość:7207i722mm

17Berlin
wysokość:720mm

17Bonn
wysokość:719mm

17

InstrukcjaMmontażu
WycieraczkiMzMprofilemMaluminiowymM14mm

podłoże

płytki7/7kostka
rama7aluminiowa

wylewka7wyrównująca

głębokość7wpustu

14mm

wysokość7profilu7alu.

3m
m

3mm

17
m

m

20mm

MontażMramy

płytki7/7kostka
rama7aluminiowa

podłoże

głębokość7wpustu

wzmocnienia7na
narożnikach7ramy

14mm

wysokość7profilu7alu.

17
m

m

27mm

wylewka7wyrównująca

10
m

m

6mm

Montaż ramyM+MwzmocnieniaMnaroży

płytki7/7kostka rama7aluminiowa

głębokość7wpustu

kratownica7PP

wanna

wysokość7profilu7alu.

17
m

m

MontażMwannyMzMkratownicą

14mm

66,5mm

podłoże

Mounting7frame

aluminum7frame
tile7/7brick

depth7of7inlet

base
floor7raw7concrete

height7of7alu.7profile

InstallationMinstructions
Doormats7with7aluminum7profile714mm

height:7207i722mmheight:720mmheight:719mmheight:720mm

Mounting7frame7+7strenghtened7corner

aluminum7frame
tile7/7brick

depth7of7inlet

base
floor7raw7concrete

height7of7alu.7profile

tile7/7brick

depth7of7inlet

base

height7of7alu.7profile

strenghtened7corner

aluminum7frame

bathtub

Mounting7bathtub7with7grate

grate7PP



Berno 22 Rio 22Londyn 22Tokio 22

InstrukcjaFmontażu

Haga 22
wysokość:f24mm

Oslo
wysokość:f24fif26mm

22Berlin
wysokość:f24mm

22Bonn
wysokość:f23mm

22

Monaco 22 MonteFCarlo 22Paris 22

Laguna 20 Ryga 24Fiord 20

WycieraczkiFzFprofilemFaluminiowymF18-20mm

płytkif/fkostka ramafmaskująca

podłoże
wylewkafwyrównująca

głębokośćfwpustu

1,
5m

m

1,5mm

16mm

Montaż ramyFmaskującej

wysokośćfprofilufalu.

20
,5

m
m

18-20mm

30mm

płytkif/fkostka ramafaluminiowa

podłoże
wylewkafwyrównująca

głębokośćfwpustu

3m
m

3mm

25mm

wysokośćfprofilufalu.

22
m

m

18-20mm

MontażFramy

płytkif/fkostka ramafaluminiowa

podłoże
wylewkafwyrównująca

głębokośćfwpustu

wzmocnieniafna
narożnikachframy

32mm

wysokośćfprofilufalu.

22
m

m

18-20mm

10
m

m

6mm

Montaż ramyF3FwzmocnieniaFnaroży

Mountingfframe

aluminumfframetilef/fbrick

depthfoffinlet

base
floorfrawfconcrete

heightfoffalu.fprofile

InstallationFinstructions
Doormatsfwithfaluminumfprofilef18-20mm

height:f24fif26mmheight:f24mmheight:f23mmheight:f24mm

Mountingfframef+fstrenghtenedfcorner

aluminumfframetilef/fbrick

depthfoffinlet

base
floorfrawfconcrete

heightfoffalu.fprofile

Mountingfmaskingfframe

maskingfframe
tilef/fbrick

depthfoffinlet

base
floorfrawfconcrete

heightfoffalu.fprofile

strenghtenedfcorner



Montaż ramy maskującej + kratownica

głębokośćMwpustu

kratownicaMPP

60,5mm

podłoże

płytkiM/Mkostka

wysokośćMprofiluMalu.

20
m

m

18-20mm

ramaMmaskująca

1,5mm

30mm

wysokośćMprofiluMalu.

22
m

m

18-20mm

płytkiM/Mkostka ramaMaluminiowa

głębokośćMwpustu

kratownicaMPP

wanna

Montaż wanny z kratownicą

71,5mm

podłoże

MountingMmaskingMframeM+Mgrate

maskingMframe

tileM/Mbrick

depthMofMinlet

heightMofMalu.Mprofile

aluminumMframe
tileM/Mbrick

depthMofMinlet

base

base
bathtub

MountingMbathtubMwithMgrate

grateMPP

heightMofMalu.Mprofile

grateMPP


