
Obudowa
wanny



Konstrukcja szkieletowa

Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej 
zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej 
wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany.
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A) PRZYGOTOWANIE

Ni niej sza ulot ka przed sta wia spo sób przy go to wa nia kon struk cji 
szkie le to wej wan ny usta wio nej w na roż ni ku, jed nak że po dob ną 
me to dę sto su je się tak że w wy pad ku wa nien usta wio nych w in ny 
spo sób.

2. Na stęp nie na ry so wać 
na ścia nie li nię rów no
le głą do pierw szej, 
od da lo ną od niej o 2,5 
cm. Wy ma zać pierw
szą li nię. Te sa me 
czyn no ści wy ko nać 
na dru giej ścia nie. 

2,5 cm

1. Przy użyciu pionu 
wyznaczyć na ścia
nach linie prostopa
dłe do krawędzi 
wanny.

pierwsza linia 
prostopadła
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3. Przy ło żyć pion do wol ne go ką ta wan ny i za zna czyć na pod ło dze 
wy zna czo ny przy je go uży ciu punkt. 

4. Wy cho dząc od te go punk tu, na ry so wać kwa drat o bo ku 2,5 cm, 
skie ro wa ny w stro nę wnę trza wan ny. Ta czyn ność jest nie zbęd
na do okre śle nia gru bo ści plan szy i okła dzi ny ścien nej. 

5. Przyj mu jąc wierz cho łek kwa dra tu za punkt wyj ściowy, na ry so
wać na pod ło dze 2 pro sto  pa dłe li nie i po cią gnąć je aż do miej
sca ze tknię cia się ich z li nia mi na ry so wa ny mi na obu ścia nach. 
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kwadrat o boku 2,5 cm4
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6. Przy ciąć pi łą li stwy gru bo ści 40 x 40 cm, do na stę pu ją cych 
dłu go ści:

Listwy pionowe: 

•  4 listwy o długości równej odległości między krawędzią wanny  
a podłogą. 

Listwy poziome: 

•  2 listwy równe długości linii wyznaczonej na podłodze wzdłuż 
krótszego boku wanny (minus 80 mm = podwójna grubość 
listwy).

•  2 listwy równe długości linii wyznaczonej na podłodze wzdłuż 
dłuższego boku wanny (minus 120 mm = potrójna grubość 
listwy).



1. Złą czyć 4 li stew ki przy 
uży ciu na roż ni ków  za
mknąć ra mę. 

2. Prze wier cić w 2 miej scach 
li stwę, któ ra na stęp nie 
zo sta nie przy mo co wa na 
do ścia ny.

3. Wy wier cić w ścia nie 
2 otwo ry. Ich roz staw 
po wi nien być ta ki sam jak 
roz staw otwo rów wy wier co nych w li stwie. 

4. Przy mo co wać ra mę do ścia ny. W tym ce lu na le ży użyć śrub 
i koł ków, od po wied nich do ro dza ju ma te ria łu, z ja kie go wy ko
na na jest ścia na (ścia na peł na lub z pu stakami). 
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B) WYKONANIE

Rama boczna (krótszy bok)

Rama boczna (dłuższy bok)
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• Mo cu jąc dol ną li stwę ra my do pod ło gi, zwięk sza my  
wy trzy ma łość kon struk cji. 

R A D A

 Wy ko nu je się ją w ta ki sam spo sób, jak ra mę dla krót sze go bo ku. 
Na stęp nie obie ra my na le ży skrę cić w dwóch miej scach, przy uży
ciu od po wied nich śrub.



•  2 de ski z kon glo me
ra tu gru bo ści 16 mm 
(im pre gno wa ne);

•  mniej sza de ska 
po win na mieć 
wy mia ry iden tycz ne 
jak wy mia ry ra my 
krót sze go bo ku;

•  więk sza de ska po win na mieć wy so kość rów ną wy so ko
ści ra my dłuż sze go bo ku.  
Dłu gość po win na być rów na dłu go ści ra my:  
– gru bość li stwy (40 mm), 
– gru bość kan tu mniej szej de ski;

•  na le ży tak że za opa trzyć się w za wias na prze mien ny 
i w me ta lo wy klips. 

M AT E R I A Ł Y

deska z konglomeratu  
grubości 16 mm

metalowy
klips

zawias
naprzemienny

A) PRZYGOTOWANIE

1. Po stro nie ar ma tu ry lub od pły wu wo dy wy ciąć w więk szej 
plan szy otwór (użyć pi ły płat ni cy), któ ry umoż li wi do stęp do 
urzą dzeń w  ra zie po trze by. Na le ży do kład nie do sto so wać 
lo ka li za cję i roz miar otwo ru do uży tej okła dzi ny (rozmiar 
płytek). 

2. Do wy cię tej z plan szy de ski przy mo co wać za wias, a na stęp
nie umie ścić ją w otwo rze. Po wsta ną „drzwicz ki”, któ re 
w ra zie po trze by bę dzie moż na szyb ko otwo rzyć. Na prze
ciw nym bo ku otwo ru umie ścić me ta lo wy klips, któ ry po słu ży 
za za mknię cie. 

otwór 30 x 30 cm

Obudowa wanny



B) WYKONANIE

1 Przy krę cić mniej szą de skę do bocz nej ra my. 

2. Umie ścić du żą de skę na bocz nej ra mie, kon tro lu jąc jej sta bil ność 
i do pa so wa nie ką tów. 

3. Po kryć wy bra ną okła dzi ną ścien ną (spo sób ukła da nia okła dzi ny 
– patrz od po wied nie ulot ki Le roy Mer lin). 

• Przed przymocowaniem desek należy zamontować armaturę 
i odpływ wody. 

R A D A
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




