
Informacje Ogólne
Umywalki Lux4home™ jakie Pa�stwo wybrali mog� by� zamontowane ze wzgl�du na swoje zastosowanie jako 'umywalki nablatowe' lub 'umywalki wolnostoj�ce'.                   
Na w�asn� odpowiedzialno�� mo�na je tak�e zamontowa� jako umywalki meblowe, podwieszane (po wykonaniu odpowiedniego stela�u, przez firm� daj�c� 
gwarancj� jego bezpiecze�stwa i jako�ci) oraz jako umywalki �cienne. �adne dwie umywalki z kamienia naturalnego nie b�d� identyczne, prosimy wi�c, aby 
pami�tali o tym Pa�stwo przy i po zakupie naszych produktów z kolekcji Kamienne Umywalki. Wszystkie natomiast przystosowane s� podczas prawid�owego 
korzystania i piel�gnacji do wiecznego u�ytkowania. Umywalki z kamienia naturalnego Lux4home™ ju� sprawiaj�, �e wn�trze Pa�stwa �azienki nabierze 
wyj�tkowego i trwa�ego charakteru a Pa�stwo uzale�ni� si� od dotykania umywalki z kamienia naturalnego.

Otwory Odp�ywowe
Umywalki Lux4home™ ze wszystkich kolekcji 
produkowane s� na rynek europejski. Dzi�ki temu ich 
otwory odp�ywowe maj� w�a�ciw� �rednic�, która 
umo�liwia pod��czenie standardowych zestawów 
odp�ywowych, zgodnie z instrukcj� zestawu 
odp�ywowego dowolnej marki do umywalek, który 
odpowiada rozmiarami i posiada stosown� instrukcj� 
monta�u. Umywalki z prawdziwego kamienia 
naturalnego pozbawione s� otworu przelewowego, 
którego wykonanie w prawdziwym kamieniu jest 
niemo�liwe.

Baterie umywalkowe
Wi�kszo�� modeli umywalek Lux4home™ nie 
posiada w sobie otworów na bateri�. Wówczas            
w zale�no�ci od koncepcji powinna by� 
zamontowana obok umywalki z blatu lub 
bezpo�rednio ze �ciany, a w przypadku umywalek 
wolnostoj�cych mo�liwe jest zamontowanie tak�e             
z pod�ogi. W przypadku modeli umywalek                      
z otworami na bateri� ich monta� musi by� 
przeprowadzony tylko i wy��cznie w otworach do 
tego przystosowanych. Lux4home™ zabrania i nie 
ponosi odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek próby 
samodzielnego wykonywania otworów na bateri�           
w umywalce. O tym, czy dany model umywalki 
Lux4home™ posiada otwory na bateri� czy nie 
dowiedz� si� Pa�stwo przed lub w trakcie zakupu 
umywalki, z opisu umywalki lub na infolinii 
Lux4home™: +48 12 418 08 86.

Instalacja i monta� umywalki
Zanim przyst�pi� Pa�stwo do monta�u umywalki, 
nale�y zaopatrzy� si� w: instalacj� odp�ywow�, tzw 
syfon oraz korek odp�ywowy. Wszystkie pod�o�a, na 
których planuj� Pa�stwo instalacje naszych 
umywalek powinny by� solidnie i trwale 
przymocowane (w przypadku blatów, szafek), 
wyrównane,  czyste,  suche i  wolne od 
zanieczyszcze�. Szafki i blaty wisz�ce powinny 
zosta� przymocowane w taki sposób, aby utrzyma� 
ci��ar umywalki adekwatny do jej rozmiaru lub 
modelu .  Umywalk i  Lux4home™  p rzed  
zamontowaniem - ustawieniem na blacie                        
(w przypadku umywalek nablatowych), lub na 
pod�odze  (w przypadku umywalek wolnostoj�cych) 
powinny mie� wypoziomowan� powierzchni�. 
Nierówno�ci, nachylenia mog� powodowa�,                 
�e woda zamiast kierowa� si� bezpo�rednio do 
odp�ywu umywalki ,  pozostawa� b�dzie                     
w powierzchni u�ytkowej umywalki z kamienia. Przed 
przyst�pieniem do ostatecznego monta�u blat 
powinien zosta� dopasowany i wyci�ty do 
odpowiedniego otworu instalacji odp�ywowej. 

Monta� umywalki nablatowej
W przygotowanym i wypoziomowanym blacie, 
nale�y ustali� miejsce ustawienia umywalki oraz 
dopasowa� miejsce i �rednic� otworu odp�ywowego                      
(jego umiejscowienie jest ró�ne w zale�no�ci od 
modelu umywalki) a nast�pnie wyci�� otwór o takiej 
�rednicy, która umo�liwi monta� syfonu po��czonego    
z korkiem. �rednica nakr�tek jest zró�nicowana                
i uzale�niona od marki - modelu korka i syfonu. Je�eli 
bateria umywalki b�dzie mocowana tak�e z blatu, 
nale�y dokona� pomiarów i wyci�� otwór do jej 
zamocowania tak�e na tym etapie, przed 
ostatecznym zamocowaniu umywalki. Nale�y 

ustawi� na blacie umywalk� tak, aby otwór 
odp�ywowy w umywalce pokrywa� si� z otworem 
wykonanym w blacie lub szafce. Po ustawieniu 
nale�y potwierdzi� zachowanie poziomu umywalki 
przy u�yciu poziomicy. Po tej czynno�ci nale�y 
po��czy� korek odp�ywowy wraz z syfonem pod 
umywalk� oraz instalacj� odp�ywow� w �cianie lub 
pod�odze (prosimy post�powa� zgodnie               
z instrukcj� do��czon� do korka i syfonu).                    
Po przy��czeniu nale�y wykona� próby szczelno�ci 
przy��cze�. Je�li  wszystko jest zgodne                             
z oczekiwaniami dla bezpiecze�stwa umywalk� 
mo�na osadzi� wciskaj�c w niewidocznych 
miejscach podstawy mi�dzy ni� a blat w kilku 
miejscach odrobin� si l ikonu lub kleju  
monta�owego. Uniemo�liwi to przesuwanie si� 
umywalki podczas korzystania z niej.

Monta� umywalki stoj�cej / wolnostoj�cej
Wolnostoj�ce umywalki z kamienia Lux4home™ 
m a j �  p r z y s t o s o w a n �  d o  m o n t a � u  
kolumn�/podstaw� umywalki. Bez wzgl�du na to, 
czy Pa�stwa umywalka jest monolitycznym blokiem 
kamienia czy sk�ada si� z kolumny i nak�adanej 
misy umywalki, na tylnej �cianie podstawy znajduje 
si� wyci�ty otwór w kszta�cie litery 'U', którego 
umiejscowienie dopasowane jest do standardowej            
w Europie wysoko�ci instalacji odp�ywowej             
w �cianach. Na wcze�niej oczyszczon�                         
i wypoziomowan� powierzchni� przystawiamy 
umywalk� odsuwaj�c j� tyln� �cian� w taki sposób, 
aby mie� dost�p do wyci�tego otworu w �cianie,             
w którym to po��czy� nale�y korek wraz z syfonem 
odp�ywowym a nast�pnie z instalacj� odp�ywow�            
w �cianie (prosimy post�powa� zgodnie                       
z instrukcj� do��czon� do korka i syfonu).                   
Po przy��czeniu nale�y wykona� próby szczelno�ci 
przy��cze�. Je�li  wszystko jest zgodne                         
z oczekiwaniami nale�y dosun�� umywalk� do 
�ciany, chowaj�c przewody odp�ywowe wewn�trz 
podstawy umywalki. Po ustawieniu potwierdzi� 
nale�y wypoziomowanie umywalki, a je�li jest 
prawid�owe dla bezpiecze�stwa spód podstawy 
umywalki mo�na po��czy� z pod�og� niewielk� 
ilo�ci� silikonu lub kleju monta�owego.

Inne sposoby monta�u umywalki                      
z kamienia
Lux4home™ jasno okre�la rodzaje umywalek. 
Bywaj� jednak przypadki, gdzie architekci wn�trz 
lub klienci te same umywalki chc� zamontowa� 
jako umywalki meblowe, umywalki wpuszczane             
w blat - umywalki pó� blatowe, umywalki                       
z kraw�dzi� na poziomie blatu czy umywalki pod 
blatem, umywalki wisz�ce - umywalki �cienne. 
Ka�dy z tych sposobów monta�u powinien zosta� 
przeprowadzony przez wyspecjalizowane ekipy 
monta�owe, które uwzgl�dni� rozmiar umywalki, 
ci��ar, gatunek kamienia i z gwarancj� wykonaj� 
dodatkowe stela�e lub instalacje mocuj�ce 
umywalk�. 

Monta� pod�wietlenia umywalki z onyksu
Umywalki z onyksu Lux4home™ mo�na 
pod�wietli� wykonuj�c odpowiednio wcze�niej 
instalacj� z �wiate� typu LED lub halogenów 
skierowanych pod lub za umywalk�. Dok�adnych 
ins t rukc j i ,  uwzgl�dnia j�cych  przepisy  
bezpiecze�stwa udzieli Pa�stwu ekipa montuj�ca 

umywalk�, elektryk lub infolinia Lux4home™:         
+48 12 418 08 86. 

Informacje dodatkowe
Optymalna wysoko�� mocowania umywalki                 
to przedzia� mi�dzy 85 a 90 cm, uwzgl�dniaj�c 
górn� kraw�d� umywalki. Odst�py mi�dzy dwoma 
umywalkami, daj�ce komfort u�ytkowania powinny 
by� nie mniejsze ni� 25 cm. Czasami dwie 
umywalki lepiej zast�pi� jedn� d�ug� lub 
podwójn�. lk� .  Dok �adnych  ins t rukc j i ,  
uwzgl�dniaj�cych przepisy bezpiecze�stwa 
udzieli Pa�stwu ekipa montuj�ca umywalk�, 
e l e k t r y k  l u b  i n f o l i n i a  L u x 4 h o m e ™ :                      
+48 12 418 08 86. 

Impregnacja i czyszczenie
Lux4home™ zaleca dla zachowania trwa�o�ci                       
i podniesienia komfortu czyszczenia i u�ytkowania 
impregnowanie umywalek przy u�yciu  
przystosowanych do tego i specjalistycznych 
impregnatów. Impregnowanie powinno by� 
przeprowadzane z u�yciem specjalistycznych 
p�ynów przeznaczonych do odpowiedniego 
gatunku kamienia, najlepiej co 6 miesi�cy ale nie 
rzadziej ni� raz do roku. Ka�dorazowo nale�y 
stosowa� si� do wskazówek zawartych na 
opakowaniu impregnatu. Lux4home™ zaleca aby 
przeprowadzi� testy impregnatu na ma�ej i najmniej 
widocznej powierzchni, odczekaniu 24h, sp�ukaniu 
wod� i dopiero w razie zadowalaj�cych efektów 
przeprowadzeniu pe�nej impregnacji. Je�eli maj� 
Pa�stwo problem z doborem odpowiedniego 
impregnatu  lub �rodka czyszcz�cego,  
Lux4home™ prosi zwróci� si� z zapytanie do 
swojego sprzedawcy lub skontaktowa� si�                   
z infolini� Lux4home™: +48 12 418 08 86.

Czyszczenie umywalek z kamienia naturalnego 
najlepiej wykonywa� z u�yciem mi�kkiej, 
bawe�nianej �ciereczki. Aby unikn�� odbarwie� 
np. koloru �cierki w po��czeniu z detergentem 
Lux4home™ zaleca u�ywanie tkanin koloru 
bia�ego. Do czyszczenia i piel�gnacji umywalek 
z kamienia naturalnego nie nale�y u�ywa� 
�r�cych �rodków i detergentów lub proszków, 
które mog� rysowa� powierzchni�. Nie nale�y 
dopuszcza� do sytuacji, kiedy zabrudzenia 
chemiczne (np. pasta do z�bów, farba do 
w�osów, g�ste p�yny czy szampony etc.) zostaj� 
pozostawione na powierzchni umywalki do 
zaschn i�c ia .  Lux4home™  pos iada  
wysokospecjalistyczne �rodki do regularnego 
czyszczenia kamienia naturalnego, aby uzyska� 
dodatkowe informacje nale�y skontaktowa� si� 
ze sprzedawc� lub z infolini� Lux4home™:          
+48 12 418 08 86.

Je�eli dokonali Pa�stwo zakupu umywalki                
z kamienia Lux4home i pojawi�y si� jakiekolwiek 
w�tpliwo�ci, niewiadome, nieprzewidziane 
sytuacje, chc� Pa�stwo wykona� renowacj� 
umywalki, prosimy o kontakt ze sprzedawc� w 
Pa�stwa regionie lub z infolini� Lux4home™: 
+48 12 418 08 86
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