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Návod na montáž a údržbu nerezových dřezů Sinks 
(celoplošný CLP-D bez dřevěného rámu)

UPOZORNĚNÍ: při práci a manipulaci se dřezem používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice), mohlo by dojít k poranění o hrany dřezu!
Zkontrolujte stav – bezvadnost dřezu (škrábance, vrypy, prohyby aj. poškození) i příslušenství (sifon, těsnění a montážní prvky)

Montáž:
Celoplošné dřezy se vyrábějí za účelem nahradit část pracovní desky v kuchyni, tím ušetřit a ještě zvětšit pracovní prostor. Nevzniká tak 
nežádoucí odpad podobně jako u výřezu vestavných dřezů. Zároveň však můžete pracovní deskou pohodlně na dřez navázat, jelikož 
standardní kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny v šíři 600 mm a tloušťce 28 mm, což odpovídá parametrům celoplošného dřezu. (výška 
hrany dřezu 28 mm a hloubka, resp. šířka dřezu je 600 mm). Dřezy se upevňují přímo na korpus spodní skříňky takto:
• Pokud není horní hrana korpusu ošetřena, doporučujeme jí natřít vhodným, vodu-odpudivým nátěrem či silikonem.
• Umístěte dřez na skříňku tak, aby jeho čelní hrana lícovala s přední hranou pracovní desky nebo zarovnejte dřez dle potřeby.
• Součástí dodávky dřezu jsou 4 plastové příchytky ve tvaru „L“ s diagonálním výřezem pro upevnění dřezu ke korpusu vlevo a vpravo.
• Příchytky přiložte za spodní lem dřezu ke korpusu skříně. Ideálně 4–5 cm od okraje korpusu. Vyměřte umístění fi xačního vrutu těsně před 

největší otvor v diagonálním výřezu. Vruty zašroubujte, ale neutahujte. Pohybem (poklepáním) příchytky do strany přitáhnete (nebo 
naopak uvolníte) dřez ke korpusu skříně. Po přitažení dřezu vruty dotáhněte.

• Namontujte výpust, sifon, přepad, excentrický ovladač výpusti ( je-li součástí) dle přiloženého návodu. (Toto je možné také provádět ještě 
před usazením dřezu do pracovní desky)

• Po dokončení instalace dřez důkladně umyjte.

Údržba a péče:
• Dřezy Sinks jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chrom-niklové oceli 18/10 CrNi. Při dodržování zásad údržby si každý dřez uchová 

jasný a čistý vzhled po velice dlouhou dobu.
• Pro jednodušší a nenáročnou údržbu doporučujeme dřez po každém použití základně umýt či vyčistit. Jelikož během každodenního 

používání dřez podléhá patřičné zátěži a vzniká mnoho nežádoucího, předejdete tím náročnější údržbě v budoucnu.
• Pro pravidelnou údržbu doporučujeme čisticí, lešticí a zároveň konzervační pastu Sinks, která je přesně určena pro péči tohoto materiálu. 

Pasta se nanáší v malém množství na vlhkou houbičku, kterou dřez vyčistíte. Po vyčištění povrch opláchněte vodou a vyleštěte suchým 
hadříkem. Docílíte tím krásného původního vzhledu, a dokonce odstraníte i drobné škrábance. V případě potřeby proces čištění opakujte.

• Pastu Sinks lze také použít na odolné skvrny a rez, která vzniká usazováním železitých částic (z vody, nádobí, oxidujících vnějších částí 
apod.) Pasta tuto oxidaci (korozi) dokáže zastavit a vyčistit. Doporučujeme také použití vhodného prostředku obsahující kyselinu 
šťavelovou. Po vyčištění povrch vždy opláchněte čistou vodou.

• Nikdy nepoužívejte hrubé abrazivní prostředky ani drátěnky nebo koncentrovaná bělidla. Vyvarujte se použití agresivních a vysoce 
koncentrovaných čističů (louhů, Krtků apod.).
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