
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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Instalace kabiny 

1) Otevřete všechny krabice a zkontrolujte zda nejsou poškozeny jednotlivé díly. Pokud ano, 

kontaktujte nás na obchod@nikido.cz nebo na 775 075 505. 

2) Po převzetí neskladujte sprchový box v mrazu. Při rychlém přechodu do tepla a následné 

manipulaci ze skly mohou tímto vlivem prasknout. 

3) Při manipulaci dávejte pozor na bezpečnostní skla, která nesnesou žádné tvrdé a ostré údery. 

4) Položte vanu na místo kde bude stát a pomocí závitových tyčí, šroubů a nožiček ji dejte do 

vodorovné polohy. Vyšroubujte výpusť a odstraňte bezpečnostní foli z vaničky a krycího panelu 

pokud je součástí. 

5) Montáž zadních skel neprovádějte na vaničce, nýbrž na rovném podkladu (na zemi) 

6) Na středový panel nasadíme nahoru i dolů gumové nebo plastové podložky, které jsou baleny u 

středového panelu. Je dobré středový panel ze zadu kolem směšovacího ventilu, baterie a kolem 

trysek zasilikonovat. 

7) Umístěte zadní sklo kabiny na rovný podklad, respektive na zem a sešroubujte se středovým 

panelem. Mezi spoj naneste silikon. 

8) To stejné provedeme z druhým sklem, které přišroubujeme ke středovému panelu. Mezi spoj 

naneste silikon. 

9) Našroubujte na zadní skla jednotlivé doplňky (polička, držák sprchy, zrcadlo ….) 

10) Celý tento díl položíme na vaničku. Zatím nešroubujeme k vaničce! 

11) Vezmeme přední boční profily a pomocí vrutů k nim z boku přišroubujeme obloukové profily. Spodní 

bývá menší a horní větší. Do drážky v bočním profilu nasuneme přední sklo na které dáme těsnění. 

Toto provedeme na obou stranách a zasuneme sklo co nejvíce do drážky bočního profilu. 

12) Nyní vezmeme přední profily s drážkou a vykrojením na oblouky a zasuneme profily na skla 

opatřeny těsněním. Tyto profily přišroubujeme pomocí vrutů z vnitřní strany oblouku. 

13) Vezmeme přední konstrukci a postavíme ji na vaničku. Přední a zadní konstrukci přišroubujeme 

pomocí vrutů k sobě. Díry si můžeme předvrtat vrtáčkem o průměru 2,5mm. 

14) Ze stropního dílu sundáme ochranou folii a našroubujeme na něj reproduktor, ventilátor … a 

nasadíme strop na box. 

15) Vyladíme polohu oblouku a zadních skel, aby to bylo uvnitř boxu symetrické a ze zadní části 

přikotvíme zadní skla ke stropu a vaničce.  

16) Nyní všechny spoje uvnitř boxu zasilikonujeme, aby byl box zcela vodotěsný. 

17) Spojíme el. Konektory ze středového panelu s konektory ze stropní části a trafem.  Pro bezchybné 

zapojení jsou konektory opatřeny obrázky. 

18) Propojíme hadice ze směšovacího ventilu z průchodky do sprchového boxu. 

19) Propojíme pomocí pancéřových hadic vodu z rohových ventilů do baterie boxu. 

20) Zapojíme sifon do odpadu. Pokud máme jiný průměr, použijeme přechodku. 

21) Na přepínači funkcí si navolíme ruční sprchu a budeme stříkat do vaničky vodu a kontrolovat zda 

nám těsní odpad. Poté zkontrolujeme zadní část boxu zda nám někde neprotéká voda a takto 

vyzkoušíme všechny funkce. Dáváme pozor ať nestříkáme na čerstvý silikon, voda by ho odplavila. 

22) Pokud je vše v pořádku, box zasuneme na určené místo a namontujeme kryt vaničky, pokud je 

odnímatelný. 

23) Namontujeme na dveře kolečka (s pružinkou jsou spodní), kliky, těsnění a dveře zavěsíme do boxu. 

Dveře se dají štelovat pomocí šroubů v horních kolečkách, který vidíme ze spod. 

24) Box se smí použít nejdříve 24hod po montáži. 
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