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MONTAŻ BRODZIKA

Brodziki to płytkie zbiorniki na których montujemy kabinę prysznico-

wą, wykonane są z blachy emaliowanej, akrylu lub ceramiczne. 

Planując miejsce położenia brodzika i kabiny należy uwzględnić 

możliwość przyłączenia do istniejącej instalacji wodnej. Instalację 

kanalizacyjną i wodociągową lepiej zlecić specjaliście.
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Wielkość i kształt brodzika dobieramy w zależności od potrzeb 

i możliwości przestrzennych naszej łazienki. W mniejszych łazien-

kach doskonale sprawdzają się brodziki narożne np. półokrągłe. 

Brodziki można ustawiać przy ścianie, w narożniku, we wnęce. 

Wyróżniamy następujące typy brodzików:

 Leżący, który umiejscowiony jest bezpośrednio na podłodze. 

Niezbędne jest wykucie rowka na rurę odpływową.

 Stojący, który pozwala uniknąć kucia podłogi ze względu na to, 

że rura odpływowa jest umieszczona na podłodze.

 Zagłębiony w podłodze, którego brzegi znajdują się na poziomie 

podłogi łazienki. 

Montaż brodzika zaczynamy od przygotowania instalacji odpływo-

wej. Jeśli w miejscu gdzie planujemy montaż kabiny znajduje 

się wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej wówczas brodzik 

ustawiamy tak, aby przy pomocy rur i kolanek z PVC możliwe było 

połączenie syfonu oraz utrzymanie pochylenia rur w kierunku 

spływu wody. Pochylenie powinno wynosić około 2 cm na 1m  .2

 Ustawić brodzik w pozycji 

pionowej i zamocować w otworze 

wylotowym elementy instalacji 

odpływowej i skręcić całość.

 Umieścić brodzik na listwach 

przymocowanych do ściany, na 

wysokości odpowiedniej do 

długości instalacji odpływowej.
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 Połączyć odpływ syfonu z rurą 

odpływową.

 Widoczne boki brodzika należy 

obłożyć gipsowymi kafelkami 

lub deskami z wodoodpornych 

włókien.

  Po z ainstalowaniu brodzika 

i obłożeniu go kafelkami, uszczel-

nić spoinę kitem silikonowym.

INSTALACJA BATERII Z PRYSZNICEM

 Przy instalacji baterii należy użyć 

złączek o przesuniętych gwintach.

 Złączki przykręcamy do ujść rur, 

a następnie uszczelniamy i wyrów-

nujemy poziom obu ujść.

 Należy  kitem silikonowym 

wypełnić szczeliny między 

przewierconymi kafelkami a gwinto-

wanymi złączkami kolankowymi.

  U m i e ś c i ć  b a t e r i ę  r a z e m  

z pokrywami na uprzednio zamon-

towanych złączkach i kluczem 

nastawnym dokręcić nakrętki 

mocujące.
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 Drążek prysznica należy ustawić 

w idealnie pionowej pozycji, tak 

aby jego długość odpowiadała 

indywidualnym wymaganiom  

użytkownika.

 Zaznaczyć ołówkiem miejsca 

mocowania  i wywiercić otwory 

pod kołki. 

 Na wstawionych kołkach 

mocujemy drążek, na którym 

umieszczamy końcówkę natrysku 

a następnie przyłączamy wąż do 

baterii.

 

INSTALACJA KABINY

Kabina prysznicowa powinna być rozmiarem odpowiednio dobrana 

do brodzika. W zależności od ustawienia brodzika mamy do wyboru 

kilka rodzajów kabin:

  Kabina narożna dwuścienna.

  Kabina w kształcie litery U - trójścienna.

  Kabina zabudowana we wnęce.

 Kabina kompletna - używana wszędzie tam, gdzie zbudowanie 

trwałej i dobrze izolowanej narożnej lub wnękowej kabiny pryszni-

cowej byłoby skomplikowane.

Przed rozpoczęciem montażu kabiny należy dokładnie zapoznać się 

z instrukcją dołączoną przez producenta oraz sprawdzić czy razem 

z kabiną dołączone wszystkie niezbędne elementy do montażu (ramy 

boczne, drzwi, profile uszczelki i komplety montażowe).

 Przy montażu kabiny prysznicowej należy pamiętać o starannym 

zabezpieczeniu pomieszczenia przed wilgocią (szczególnie przy 

ściankach działowych z płyt gipsowo- kartonowych).
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Przedstawiona porada ma charakter jedynie informacyjny. 

RCMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub 

wykorzystania produktów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania. 

Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

 Wyznaczamy miejsca styku 

kabiny ze ścianą oraz zamocowania 

listew, za pośrednictwem których 

kabina będzie mocowana do 

ściany.

 Należy dokładnie wypionować 

profile mocujące kabinę oraz wypeł-

nić silikonem szczeliny między 

kabiną a ścianą.

 W przypadku występowania 

przecieków należy kabinę 

dodatkowo uszczelnić silikonem 

sanitarnym (po wcześniejszym 

dokładnym osuszeniu).

Prysznic w wannie -  powszechne jest przekonanie, że przy budowie 

nowej łazienki nie pozostaje nam nic innego niż wybrać miedzy 

wanną a kabiną prysznicową. Można jednak skorzystać z nowocze-

snych rozwiązań:

 Kabiny wannowe - uszczelniają przestrzeń prysznicową nad wanną 

tak samo dobrze jak kabiny prysznicowe.

 Parawany wannowe - nie zakrywają całej powierzchni prysznicowej, 

ale przy zachowaniu odrobiny ostrożności odprowadzają większość 

wody z powrotem do wanny. Po zakończeniu prysznica na podłodze 

pozostanie naprawdę tylko kilka kropli.
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