
Fuenta New

Zuhanytálcára történő szereléskor

A zuhanykabin gyártók a zuhanykabinok méreteit a szabvány tálcák méreteit alapul 
véve tüntetik fel. Például egy 90x90 cm-es tálcára egy 90x90cm-es zuhanykabin a 
megfelelő, rászerelhető. Ugyanakkor a kabin tényleges külső méretei értelemsze-

A lentebb található rajzokról leolvasható az Fuenta New zuhanykabinok helyzete 
zuhanytálcára, ill. közvetlenül a padlóra történő szerelés esetén, továbbá a zuhanykabin 
külső méretei és a kabin üveg középvonaláig számított méretek közötti különbség.

Márkaszervizünk beépítési tanácsai - Fuenta New termékcsaládhoz

Közvetlenül a padlóra történő szereléskor
Amennyiben egy Fuenta New zuhanykabin szerelése nem zuhanytálcára történik 

üveg közötti távolság (X2, Y2). Ez a távolság a zuhanykabin külső méreténél kisebb 
és függ a süllyesztett fali zsanér vastagságától.

Abban az esetben, ha a zuhanyteret más színű csempével szeretnék megkülön-
böztetni (tehát a csempe határvonala szigorúan az üvegfal mentén kell, hogy 
végig fusson), a fal és az üvegfal közötti távolságot az alábbi képlet alapján kell 
pontosan meghatározni:

X2 =A1 - 20 mm, Y2 = A2 - 20 mm

KDJ+S model esetén:
X2 =A1 - 37 mm, Y2 = A2 - 5 mm

A1, A2: a zuhanykabin külső méretei, amelyek az adott modell méreteit tartalmazó 
táblázatban megtalálhatóak. X2, Y2: a zuhanykabin méretei a kabin üveg közép-
vonaláig. 

 Bízza ránk  a Radaway kabinok beépítését! 

Cégünk sokéves tapasztalata alapján biztosan állítjuk, hogy a zuhanykabinok használhatóságát és hosszú távú megbízható működését nagymértékben befolyásolja a 
szakszerű beépítés. 
Elsődlegesen javasoljuk márkaszervizünket, mely gyorsan és rugalmasan kezeli az Ön igényét a beépítési időpont kiválasztásában is.  2 év garanciát biztosítunk 
Radaway zuhanykabinjainkra, mely időt még 1 évvel meghosszabbíthatja, amennyiben zuhanykabinja összeszerelését szakszervizünkre bízza.
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