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PORADY

MONTAZ UMYWALKI



MONTAŻ UMYWALKIMONTAŻ UMYWALKI

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do montażu umywalki należy przygotować:

ołówek poziomica wiertła do
betonu

wiertarka wyrzynarka

metr

młotekkombinerki śrubokręt

klucz nasadowy

piła

PRZYGOTOWANIE MONTAŻU

klucz nastawny

Przed rozpoczęciem montażu umywalki należy dokładnie określić 

miejsce jej położenia. Rury doprowadzające wodę i układ odpływowy 

powinny być założone przed montażem umywalki.

 W przypadku umywalek z postu- 

mentem wysokość jej położenia 

określa postument.

 Jeśli umywalka jest mocowana 

bez postumentu, najlepiej wyzna-

czyć miejsce położenia tak, aby jej 

górna krawędź znajdowała się na 

wysokości 830-850 mm.

 Po wyznaczeniu położenia umywalki rysujemy miejsca wiercenia 

otworów pod kołek rozporowy i śrubę mocującą pamiętając             

o poziomym ustawieniu umywalki.

 W przypadku postumentu, kolumna w większości przypadków jest 

podtrzymywana przy ścianie samym ciężarem umywalki.

 Można też zamontować umywalkę z półpostumentem. 

 

830-850 mm
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Montaż umywalki z szafką nie wymaga dodatkowego mocowania 

śrubami do ściany, a uszczelnienie zapobiegnie przedostowaniu się 

wody do wnętrza szafki.

 Należy sprawdzić czy obrzeże umywalki umożliwia oparcie jej na blacie.

 Blat szafki powinien mieć otwór nieco mniejszy niż obrys umywalki.

 Jeśli blat umywalki nie posiada gotowego otworu, należy wyryso-

wać wielkość i kształt otworu, a następnie  wyciąć go piłką otwornicą 

lub elektryczną wyrzynarką.

 Na obrzeże wyciętego otworu 

nakładamy silikon a następnie 

dociskamy umywalkę do blatu 

a nadmiar silikonu usunąć mokrą 

szmatką.

 Szczelinę pomiędzy krawędzią 

umywalki a blatem oraz między 

blatem a ścianą należy także 

uszczelnić silikonem.

 Do przygotowanej umywalki 

zamontować baterię oraz syfon.

MONTAŻ UMYWALKI Z SZAFKĄ

 Montaż umywalki na hakach - wyznaczamy położenie umywalki, 

haki przykręcamy na założonych wcześniej kołkach rozporowo - 

wychodzących i zawieszamy umywalkę.

 Montaż umywalki na śrubach - wyznaczamy położenie umywalki 

i rysujemy miejsca wiercenia otwo- rów pod kołek rozporowy i śrubę 

mocującą pamiętając o poziomym ustawieniu umywalki. Przykłada-

my umywalkę do ściany i wkładamy śruby w otwory do mocowania. 

Jeśli umywalka jest montowana z postumentem, najpierw podstawia-

my kolumnę, sprawdzamy wypoziomowanie umywalki i dokręcamy 

śruby.
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MONTAŻ SYFONU

Montaż syfonu polega na prawidło-

wym zamontowaniu jego wszystkich 

elementów i dokładnym 

dokręceniu złączek. Po 

założeniu uszczelki, 

przykręcamy pierścień na 

korpusie odpływu. 

Wkładamy rurę odpływową 

w otwór syfonu i przykręcamy 

mufę uszczelniającą.

rura łącząca
syfon z umywalką

rura łącząca zbiornik 
syfonu z podejściem
kanalizacyjnym

nakrętki

uszczelkikołnierz
maskujący

zbiornik
syfonu

 Montaż umywalki na wspornikach - wyznaczamy położenie 

umywalki, przystawiamy wsporniki do ściany i zaznaczamy 

umiejscowienie otworów. Należy sprawdzić wypoziomowanie 

wsporników i przykręcić je na założonych wcześniej kołkach 

rozporowych lub murujemy.

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.
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