
Vážení uživatelé, 

Před instalací a užíváním si prosím přečtěte tento návod. Návod je univerzální na více typů 

sprchových boxů. 

Bezpečnostní prvky a poznámky: 

Montáž a nastavení výrobku by měla vykonávat odborná firma !!! 

Naše firma disponuje kromě prodeje, také montážemi  a servisem po celé ČR. Objednejte si naší montáž: 
 
Tel.:      +420 775 075 505 
Email:   Obchod@nikido.cz 
 
U sprchových boxů doporučujeme instalovat pro přívody vody pancéřové hadice. Pokud je box parní, tak 

také přívodní hadici pro páru použít pancéřovou. Hadice mezi jednotlivými funkcemi v boxu se dodávají 

plastové bílé. Rovněž doporučujeme vyměnit za kvalitnější. 

Hadice na připojení vody ze zdi nejsou součástí. 

Pokud si zákazník montuje sprchový box sám, nelze uznat reklamaci na netěsnost !!! 

Stavební připravenost 

MONTÁŽNÍ PROSTOR OKOLO BOXU MUSÍ BÝT MIN. 40CM !!! Při montáži se musí sprchový box 

obcházet a montovat ze všech stran !!! Pokud chceme box zasunout do niky, musí se smontovat na volném 

prostoru a až po úplném dokončení montáže je možno box zasunout do niky. 

Sprchový box musí zůstat vždy volně vyjímatelný bez destrukčních stavebních zásahů. To znamená, že 

nesmí být nikdy napevno zazděn. 

Přívod vody: 
Přívod teplé a studené vody by měl být umístěn ve výšce 60 – 120 cm nad úrovní podlahy a 5 – 10 cm od 
rohu (vzdálenější vývod) pro rohové sprchové boxy. Pro obdélníkové sprchové boxy vývody vyvedeme 
uprostřed boxu za středovým panelem. Vývody ze zdi musí být opatřeny rohovým ventilem s filtrem 
ukončeným vnějším závitem ½. Pokud už vývody v nějakých místech máte, také je můžete použít. Mezera 
mezi zdi a skly je cca 3cm. 
Statický tlak v řádu nesmí být vyšší než 4 bar. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme instalaci 
redukčního ventilu.  
 

Elektrika: 
Klasická zásuvka ve výšce 120 – 180cm nad úrovní podlahy a 10 – 80cm od rohu. Je dobré mít na 
sprchový box jistič zvlášť. U klasických boxů je připojení přes trafo, u parních boxů je odběr 3Kw a jištění 
má v kabelu. 
Elektrické připojení nebo elektrická zásuvka, kde je možné vniknutí vody musí mít krytí minimálně IP 45. 
Instalační vodič kabiny musí být připojen k elektrické soustavě. Elektrická instalace musí být s normou 
ČSN-60335-1 
 

Odpad: 
Odpadová roura zakončena hrdlem (průměr 40mm), musí být vyvedena v úrovni podlahy. V případě 
vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy. 
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TORA, 7716  120x80 

 

 

SIRI 150x85 
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