
Instrukcja montażu 
zlewu podblatowego

Zlewozmywak podblatowy można montować 
TYLKO w blatach wykonanych z:
• kamienia, 
• konglomeratów,
• spieków, 
• kompozytowych, 
o minimalnej grubości 25mm oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta blatu.

https://primagran.pl/info/do-pobrania.html



UWAGA

LONDYN 80 LONDYN 60 LONDYN 40

ZLEWOZMYWAK PODBLATOWY NIE NADAJE SIĘ DO MONTAŻU WE WSZYSTKICH 
RODZAJACH BLATÓW!

Zlewozmywak podblatowy nie nadaje się do montażu w blacie drewnianym oraz płycie laminowanej, ponieważ ich krawędzie 
nie są odporne na wilgoć. 
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UWAGA

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ZLEWOZMYWAKÓW

WYCIĘCIE OTWORU W BLACIE ZALECA SIĘ ZLECIĆ W ZAKŁADZIE KAMIENIARSKIM LUB 
INNYM DYSPONUJĄCYM SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM DO OBRÓBKI 
POWIERZONEGO BLATU!

UWAGA
SPRAWDŹ ROZMIAR SZAFKI POD ZLEWEM

Zlewozmywak podblatowy
powinien mieścić się w szafce.

Zlewozmywak podblatowy można montować tylko w blatach wykonanych z kamienia, konglomeratów, spieków lub kompozytowych 
o minimalnej grubości 25mm oraz zgodnie z zaleceniami producenta blatu.

Szafka do montażu zlewozmywaka 
powinna mieć obniżoną tylną blendę 
tak aby umożliwić montaż baterii. 



ETAP1PRZYGOTOWANIE 1. SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Przykładowe dodatkowe elementy – zależne od zakupionego zestawu

Elementy składowe zaczepu

https://primagran.pl/info/do-pobrania.html

Cyfrowy szablon 
montażu dla specjalisty

Komplety zaczepów x4 dla modelu Londyn 40 oraz x8 dla modeli Londyn 60 i Londyn 80



2. SKOMPLETOWANIE NARZĘDZI
informacje dla zakładu kamieniarskiego wykonującego montaż

8

WEWNĘTRZNA
ŚCIANKA SZAFKI*

80mm
od krawędzi wycięcia blatu

110mm
od krawędzi wycięcia blatu

100mm
do krawędzi blatu

*Przyklej taśmę tak aby trzymała szablon oraz aby jej  
   krawędź odznaczała wewnętrzną ściankę szafki

Przykładowe 
umieszczenie otworów 
na dozownik i pokrętło 
syfonu automatycznego.

wiertarka z wiertłem 8mm

śrubokręt

piłka do metalu

klucz francuski

klucz 8

szmatka

benzyna lakowa

silikon bezbarwny 
i pistolet do silikonu

ETAP2PRZYGOTOWANIE BLATU

8

2

Montaż przeprowadzaj

w asyście pomocnika

Wykonanie otworów 
tylko przez 
specjalistę –postępuj 
zgodnie 
z instrukcjami
na szablonie

80mm
od krawędzi wycięcia blatu



Sprawdź dopasowanie zlewozmywaka.1

80mm
od krawędzi blatu

36mm

ø 35mm

36mm

Wywierć otwory od 
spodu pod zaczepy 
mocujące oraz otwór 
na baterię. Otwory 
pod zaczepy wiercimy 
na głębokość 15mm 
wiertłem Ø8mm.

2

15mm

LONDYN 80 LONDYN 60 LONDYN 40

Ilość otworów pod zaczepy:
LONDYN 80: 8 otworów
LONDYN 60: 8 otworów
LONDYN 40: 4 otwory

8 Nie wykonuj otworów
z boku zlewu – mogą 
kolidować ze ściankami 
szafki

ETAP3MONTAŻ ZLEWU W BLACIE

Rozprowadź dokładnie silikon. Dociśnij zlewozmywak do blatu.3 4



Osadzanie nakrętki w blacie5 Montaż zaczepów6

Dokręć śrubę wkrętakiem do oporu, 
jednocześnie blokując nakrętkę kluczem.

Dociśnij śrubę motylkiem.

6a 6b 6c

Usuń nadmiar silikonu.7



Wyczyść powierzchnię benzyną lakową.8

odczekaj aż silikon 
zwiąże

Przykręć wężyki do baterii.1

Przykręć baterię do blatu.2

1. MONTAŻ BATERII

ETAP4MONTAŻ BATERII I OSADZENIE BLATU W SZAFCE

Otwory w blacie na baterie i inne akcesoria zaleca się zlecić w zakładzie kamieniarskim
Montaż baterii oraz syfonu zależny jest od wybranego modelu.



Zamontuj odpływ w zlewie. 1

2. MONTAŻ ODPŁYWU

Złożone 
elementy dokręć 
śrubokrętem.

2



Przykręć wężyki do przyłącz wody.

Sprawdź instrukcję montażu syfonu.

1

Połącz syfon ze zlewem i rurą odpływową.1

1. POŁĄCZENIE ZAWORÓW

2. MONTAŻ SYFONU

Dotnij za długie rury zostawiając 
zapas na uszczelkę.

ETAP5MONTAŻ SYFONU I PODŁĄCZENIE WODY



3. SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI

GRATULACJE
Twój zlewozmywak jest 
gotowy go użycia.

Odkręć zawór z ciepłą i zimną wodą.1

Wlej wodę do zlewozmywaka.2

Sprawdź szczelność syfonu i zaworów.3
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