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Technická data pro montáž kuchyně
I. Podmínky montáže
1. Prostor pro montáž musí mít teplotu min. 15°C, dostatečné osvětlení, stěny pro montáž nesmí být vlhké. Musí být zajištěn přístup na zásuvku
220V v každé místnosti, kde bude prováděna montáž.
2. Zákazník je povinen si zajistit dostatečnou průchodnost prostoru pro stěhování od místa vyložení výrobků z auta dopravcem po místo montáže.
II. Přívod a odpad vody
1. Odpad o průměru 40 mm musí vyčnívat ze zdi alespoň 50 mm. Umístění odpadu od roviny podlahy je ve výšce 450 mm.
2. Je nutné určit umístění všech spotřebičů vzhledem k délce hadice u myčky a pračky a použití typu sifonu
3. Přívod teplé a studené vody opatřete rohovým ventilem pro stojánkovou baterii 3/8“ ve výšce 700 mm od roviny podlahy. V případě použití
myčky nebo pračky v sestavě použijte „T“kus a ten pak následně opatřete rohovým ventilem 3/4“ (pouze u studené vody).
III. Přívod plynu
1. Uzávěr plynu u plynových varných desek vždy umístěte vlevo od spotřebiče 200 – 250 mm a 200 – 250 mm pod pracovní deskou.
2. Uzávěr musí být přístupný.
IV. Zapojení myčka a pračky
1. Zásuvku 230V umístěte vedle spotřebiče (myčky, pračky) ve výšce min. 160 mm od podlahy (spodní okraj zásuvky). Umístění za spotřebičem
není vhodné (dále platí i pro pračku). Napojíte-li myčku na vlastní přívod a odpad vody (max. 4m od umístění), umístěte rovněž přívod a odpad
vody vedle prostoru pro myčku, ne za myčku (cca 450 mm od osy myčky). U myček, které jsou vybaveny AQUASTOPEM na hadici přívodu vody,
je nutné dbát na to, aby byl odsazen od odpadu a odpad tak nebyl přímo pod přívodem vody. AQUASTOP musí mít svislou polohu.
V. Zapojení el. trouby s plynovou nebo kombinovanou deskou
1. Zásuvku 230V umístěte vedle trouby ve výšce 300 mm od roviny podlahy. Lze použít i pro dvouplotýnkové varné desky.
VI. Zapojení samostatné el. trouby a samostatné el. desky
1. Zásuvku 230V pro el. troubu umístěte vedle ve výšce min. 200 mm od roviny podlahy.
2. Zásuvku 400V pro samostatnou varnou desku umístěte vedle ve výšce min. 200 mm od roviny podlahy. V případě shodného umístění
spotřebičů, umístěte obě zásuvky vedle sebe.
VII. Zapojení odsavače par
1. Zásuvku 230V pro vestavný odsavač par umístěte ve výšce 2200 mm při použití horních skříněk výšky 720 mm. Nebo ve výšce 2300 mm při
použití horních skříněk výšky 900 mm. Další jiné umístění konzultujte s prodejcem podle umístění jiných typů skříněk.
2. Zásuvka pro samostatný (komínový) odsavač par (230V) má speciální umístění vhledem k použití odlišných typů. Bývá umístěna uvnitř nebo nad
odsavačem, proto je zde nutné konzultovat umístění s prodejcem.
3. Odtah do komínu je cca 120 mm. Ovšem problematiku odtahů nebo recirkulace konzultujte s prodejcem.
VIII. Zapojení chladničky a mrazničky
1. Zásuvku 230V pro vestavnou lednici při použití skříní pro lednici a mrazák umístěte do výšky 700 mm od roviny podlahy v ose lednice nebo 2x
ve výšce 700 mm a 1300 mm v ose spotřebiče od roviny podlahy – dle typu ledničky a mrazáku.
IX. Dispozice prostoru
1. Elektrický okruh pro kuchyni a troubu doporučujeme jistit samostatně.
2. Umístění zásuvky je vždy měřeno k spodnímu okraji zásuvky.
3. Zásuvky 230V a 400V nelze podle platných norem umisťovat ve vzdálenosti do 200 mm vpravo nebo vlevo od přívodu vody.
4. Výška pracovní desky je 860 mm od roviny podlahy. Spodní okraj horních skříněk je ve výšce 1440 mm od roviny podlahy – dle typu horních
skříněk.
5. Podmínkou pro bezchybnou montáž je určení všech nestandardních výčnělků ve zdivu, v podlaze a její nerovnosti, odchylky od úhlu 90°
montážních stěn, přesné umístění již realizovaných odpadů a přívodů vody, umístění zásuvek, obkladu atd. viz „Technické údaje“ výše.
6. Zjištění odlišností od zadání montáže zaviní zbytečnou prodlevu oproti dohodnutým termínům, popřípadě další finanční zatížení dokupováním
nebo změnou elementů popř. dalších činností. Kupující bere také na vědomí, že v případě zjištění el. nebo jiného vedení, zvětralého zdiva apod. v
místě, kde mají být instalovány horní skříňky nebude-li nalezeno žádné přijatelné řešení, montáž horních skříní nebude provedena a montáž bude
považována za ukončenou.

