
 

 

 

KÁD BEÉPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

Beépítés előtti teendők 

- Kérjük átvételkor minden esetben ellenőrizze a termék minőségét!  

- A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a 

beépítés után távolítsa el! 

  - Beépítés után a gyártó csak a gyártási és anyaghibákra ismeri el a garanciát.  

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.  Amennyiben 

Ön szeretné a helyére beépíteni a kádat, kérjük mindenképpen kövesse a beépítési 

útmutatót! 

1. Állítsa össze a kád vízszintező lábát. 

2. A menetes szárral ellátott kád lábakat rögzítse a kívánt magasságon, a 

menetes szárat minimum 15 mm mélyen csavarja be a műanyag lábazatba. 

Figyelem! A magasság beállításánál vegye figyelembe a lefolyó és a kádszifon, 

valamint amennyiben vásárolt, az előlap magasságát! 

3. Fejjel lefelé helyezze a kádat sík területre, kellően megvédve a kádperemet az 

esetleges karcolásoktól, sérülésektől (fektesse pl. kartonpapírra, polifoam 

szőnyegre)! 

4. A vízszintező lábakat állítsa be a kádfenéken úgy, hogy a rögzítési pontok a 

kádfenék merevítés hosszanti oldalának szélétől kb. 10-15 cm-re legyenek. 

5. Jelölje meg a facsavarok helyét. A jelölt pontokon fúrjon d 2 mm, maximum 10 

mm mély furatot. Ehhez a művelethez ajánlott távtartó sablont használni, nehogy 

a kád alja megsérüljön! 
6. Csavarozza a vízszintező profilt a csomagolásban található facsavarokkal a kád 

aljához. 

7. Állítsa a kádat a végleges helyére. A kád alatti és mögötti terület is minden 

esetben legyen leburkolva!  

8. Vízszintezze be a kádat a menetes szárak segítségével. 

9. Amennyiben a kádat a falhoz kívánja rögzíteni, jelölje be a kádperem vonalát a 

falburkolaton a peremrögzítő elemek pozicionálásához. Amennyiben a kád 

előlappal kerül beépítésre, kérem  vegye figyelembe az előlap magasságát is! 

10. Húzza el a kádat a faltól, majd a jelölt pontokon szerelje fel a kádperem rögzítő 

füleket a dobozban található rajz szerint. 

11. Húzza le a termék felületén található fóliát, majd állítsa be a helyére a kádat. 

12. Tisztítsa meg a kád peremét és a mögötte található csempe felületét, majd a felső 

él és a burkolat találkozása közötti területet tömítse ki szilikonnal és dolgozza el. 

Amennyiben a fal túl egyenetlen, kádszegély használata javasolt. 

Fontos! 

-Tilos a burkolatot a kád peremére engedni, mert az garanciavesztéssel jár!   

- A fürdőkád beépítése esetén a leeresztő szifonhoz szerelőnyílás kiépítése ajánlott. 

 

Karbantartás, tisztítás 

 A kád tisztításához használjon a kereskedelmi forgalomban kapható általános háztartási 

tisztítószert vagy bármilyen ecetes tisztítószert. Soha ne használjon súrolóport vagy 

folyékony súrolószert, mert mechanikus sérülést okoz a kád felületén!   A tisztításhoz 

alkalmazzon mindig szivacsot vagy puha rongyot. Figyelem! Soha ne használjon a 

tisztításhoz festékoldót, acetont, egyéb oldószereket. A nem megfelelő tisztítószer 



 

alkalmazása nem rendeltetés szerinti használatnak minősül, mivel tönkre teheti a kád 

felületét és ezáltal elveszíti jótállását.    

Ne ejtsen nehéz, éles, hegyes tárgyat a fürdőkádba, mert ez a 

felület sérülését eredményezheti. Az ilyen mechanikai behatásból 

eredő sérülésekért gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget, az 

ebből adódó károkért anyagi felelősség kizárólag vevőt terheli. 

 

ELŐLAP FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

Beépítés előtti teendők 

- Kérjük átvételkor minden esetben ellenőrizze a termék minőségét!  

- A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a 

beépítés után távolítsa el! 

  - Beépítés után a gyártó csak a gyártási és anyaghibákra ismeri el a garanciát.  

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.  Amennyiben 

Ön szeretné a helyére beépíteni a kádat, kérjük mindenképpen kövesse a beépítési 

útmutatót! 

1. Fejjel lefelé helyezze a kádat sík területre, kellően megvédve a kádperemet az 

esetleges karcolásoktól, sérülésektől (fektesse pl. kartonpapírra, polifoam 

szőnyegre)! 

2. Csavarozza fel a kád pereme alatt található fakockákra az előlap- oldallap 

felfogató füleket úgy, hogy a fül domborulata érintkezzen a kád peremének 

belső részével. 

3. Fordítsa vissza a kádat és állítsa a lábaira. Miután beállította a végleges 

helyére, győződjön meg róla, hogy a kád peremmagassága megfelelő az előlap 

beépítéséhez, valamint hogy az előlap hosszúsága megfelel-e a kádhosszának. 

Amennyiben a termék túl hosszú, elektromos körfűrész segítségével vághatja 

méretre. 

4. Az előlapot pattintsa be a kád pereme alatt elhelyezett fülekbe, és ellenőrizze le a 

kád végeinél, hogy az előlapok egy síkban vannak-e a kád végeivel.   

5. Mérje ki az alsó távtartó pontokat és a dobozban mellékelt ábra szerint rögzítse 

úgy a távtartókat, hogy a kád előlapjának, oldallapjának pereme ütközzön a 

távtartónak, de maga az előlap, oldallap függőlegesen síkban álljon. 

6. Az alsó találkozási vonalon nyomja ki szaniterszilikonnal a padló és az előlap 

élvonalát. 

7. Húzza le a termék felületén található fóliát! 

Karbantartás, tisztítás 

 Az előlap tisztításához használjon a kereskedelmi forgalomban kapható általános 

háztartási tisztítószert vagy bármilyen ecetes tisztítószert. Soha ne használjon súrolóport 

vagy folyékony súrolószert, mert mechanikus sérülést okoz a kád felületén!   A tisztításhoz 

alkalmazzon mindig szivacsot vagy puha rongyot. Figyelem! Soha ne használjon a 

tisztításhoz festékoldót, acetont, egyéb oldószereket. A nem megfelelő tisztítószer 

alkalmazása nem rendeltetés szerinti használatnak minősül, mivel tönkre teheti a kád 

felületét és ezáltal elveszíti jótállását.    

A garancia csak az eredeti számla, és a garancialevél bemutatásával 

érvényes!  

 

Termék megnevezése:………………………………………………………………… 

 

Vásárlás dátuma…………………………………………………………………………. 

 

 

 

Eladó bélyegzője: ……………………………………………………………………….. 

 



 

Gyártói képviselet: TRIÁSZ-CONSULT KFT (1064 Bp., Podmaniczky u. 57. II./14.) 

info@masszazskadak.hu 

 

 

 

Garanciális feltételek 

 
A garancia kizárólag a gyártó által forgalmazott lábszerkezettel 

beépített fürdőkádra érvényes! A kádat oly módon kell beépíteni, 

hogy az később a burkolólap sérülése nélkül kiemelhető legyen. A 

szakszerűtlen beszerelésből adódó meghibásodásra és a másodlagos károkra a 

garancia nem vonatkozik.  

Az Triász-Consult Kft a fürdőkádakra a vásárlás napjától számított 10 év 

garanciát biztosít, melynek feltételei a következőek: 
-A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem 

rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási 

és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő karbantartás és ápolás, illetve 

természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.). 

- A nem megfelelő beépítés be nem tartása miatt forgalmazó semmilyen 

közvetett vagy közvetlen felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem 

vagyoni károkért. 

- A Triász-Consult Kft nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék 

beszerelésének késedelme, stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező 

következményes károkat. 
- Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, 

anyag- és munkadíj a vevőt terheli. 

- A fürdőkád beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A 

műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló 

ismételt kiszállás a Trász-Consult Kft szakszervize felé minden esetben 

díjköteles szolgáltatás.  

- A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére 

díjmentesen biztosítson pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy 

régebbi, már nem forgalmazott modell, (és javítása nem lehetséges) úgy a 

forgalmazó egy olyan terméket biztosít a vevő részére, amely tulajdonságaiban 

leginkább megegyezik az eredetivel.  

- A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a 

vásárló valamennyi a cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti! 

- Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék 

gyártása vagy a Triász-Consult Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből 

és beüzemelésből keletkezett.  
- A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos 

formában nyújthatók be a Triász-Consult Kft ügyfélszolgálatához. 
- A Triász-Consult Kft nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik 

személy által végzett kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért 

és tervezési számításokért. Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a 

Triász-Consult Kft nem vállal felelősséget a fürdőkád biztonságáért és ez a 

garancia automatikus elvesztését vonja maga után! 
- Alkatrész csere esetén kizárólag gyári alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező 

esetben a garancia elvész!  A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem 

érinti!   

Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a csomagolás, a 

termék felületeinek sértetlenségét, mivel ezekre vonatkozó garanciális 

bejelentéseket utólag nem áll módunkban elfogadni és csak térítés ellenében 

tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.  

- Nem szabad a fürdőkádat oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, 

wc, stb.), befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti javításnak  

- A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, 

hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő 

pontok helyein. 

- Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz 

rögzítendő fürdőkádakat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához!  

 



 

  SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK 

 

- Tárolás közben ne tegyen rá másik terméket és ne tegye a fürdőkádat szerves 

vegyületek közelébe! 

- Szállításkor finoman kell felemelni, illetve letenni a terméket! 

Figyeljen arra, hogy ne feszüljön, ne ütődjön semmihez, ne akadjon bele 

semmibe, valamint kerülje az erős rázkódást.  


