
El készületek zuhanykabin beüzemelése el tt

1. Fizikai kiépítés:

A fürd szobájában a fal- és padlóburkolási munkákat a szakemberek a zuhanykabin környékén
elvégezték.

A zuhanykabin oldalsó profiljainak vagy zsanérjainak felszerelésére szolgáló burkolt és vízzáró 
falfelület legalább a profil beépítési magasságáig függ leges.

A falfelület nem tér el jobban a függ legest l +/-1 cm-el.

Amennyiben a zuhanykabint a padlózatra építik, az alsó záró profilnál a felület vízszintes.

Zuhanytálcás kialakítás esetén, a tálca fels  élei minden irányban vízszintesen állnak.

A zuhanytálca nincs besüllyesztve a csempe alá. FONTOS! Amennyiben a tálcát betolták a burkolat 
alá, a kabin lelóghat a tálcáról.

A fal és a tálca között megfelel  a szigetelés.

A tálca helye megfelel en ki van burkolva a tálca alatt és mögött is.

2. Vízvezeték kiállások:

Biztosítva van a 40mm vagy 50mm-es átmér j  lefolyó csatlakozás, figyelembe véve a szifon
lefolyó pozícióját.

Alacsony magasságú tálca esetén a padlózatban megfelel en kialakított/kizárt hely van a szifon
számára.

Igen, a fenti m szaki paraméterek biztosítottak.

Zuhanykabin beüzemelése szakembereinkkel

Használja ki több éves tapasztalatunkat, üzemeltesse be kabinját márkaszervizünkkel! 
Zuhanykabinjára 3 ÉV GARANCIÁT biztosítunk.** 

A beüzemelési díj országosan: 29.000.- Ft + ÁFA-tól kabintípustól függ en. 
Tálca beüzemelése +6000 Ft + ÁFA.

** Zuhanykabinjainkra a megnövelt 3 év garancia kizárólag a Méta Hungary Kft. szakemberei által történ  beüzemelés esetén 
érvényes.

Figyelem! A beüzemelési költség nem tartalmazza a bekötéshez, installáláshoz felhasznált anyagok díját. (pl: flexibilis 
cs , zuhanytálca szegély) 

A zuhanykabin beüzemeléséhez az el készületek biztosítottak. 
Ezúton rendelem meg a Radaway zuhanykabin alábbi címen való beüzemelését. 



Kabin/tálca típusa, száma:

Az adatokat a következ  módon kell megadni: pl. Radaway Torrenta PDD 800x800 31610-01-01. 
Ezek az adatok kiolvashatók a termék jótállási jegyéb l

Viszonteladó neve, címe:

A bolt, vállalkozás neve ahol a terméket vásárolta.

Vev  neve:

Beépítés címe:

A cím ahol a termék beépítésre kerül.

Számlázási név/cím

A név/cím amelyre számlaigény esetén a beüzemelés díj kiszámlázásra kerül.

E-mail cím:

Telefonszám

Egyéb feljegyzés:

Kérdése van? 
Írjon a szerviz@metahungary.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. www.radaway.hu 

Kabintípusok Kabinok Nettó ár

Görgős kabinok és görgős ajtók Classic, Projecta tálca nélkül 25 000 Ft

Görgős kabinok és görgős ajtók Premium, Premium Plus, Afrodyta, Diana, Treviso, Premium 
Plus ajtók, Twist

28 000 Ft

Zsanéros ajtók 6mm Fuenta New, Torrenta, Almatea, Eos, Carena 29 500 Ft

Zsanéros kabinok 6mm Fuenta New, Torrenta, Almatea, Eos, Carena 32 000 Ft

8mm kabinok/ajtók, falak Espera, MODO, Euphoria 35 000 Ft

3 oldalas kabinok "P" tipus nem 35 000 Ft

Kádparavánok Carena, Eos, Torrenta, Vesta 25 000 Ft

Zuhanytálca beépítés 6 000 Ft

Egyedi zuhanykabin felmérés országosan, melyet jóváírunk a beszerelés összegéből 10 000 Ft

Az alábbi táblázatban szereplő szerviz díjak 2016. január 1-től a visszavonásig érvényesek!




