
Szerelési kézikönyv

Falibidé Szerelési útmutató

fALIbIdÉ

LInER
7474 L1 xx
SAVAL
4312 00 xx

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 25. és 50. oldalon!

A falibidé szerelésére három megoldást javasolunk.

A megfelelő teherbírású falak esetén ajánljuk a csavaros felrögzítési módot. Itt a falra 
rög zítjük fel a falibidét tipli, ászokcsavar és műanyagalátétes csavar segítségével.

Ajánlott szerelvény
Megnevezés: Rögzítő, szerelő csomag
Cikkszám: 9961 00 00

Gyenge felépítésű falaknál feltétlenül ajánljuk teherbíró felületek kialakítását a bidé 
rög zítéséhez. Ilyen egyszerű és a teret sem foglaló megoldást nyújt a Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. által forgalmazott, és a Praktikus tanácsok fejezetben már említett 
rög zítőkeret. A rögzítőkeret beszerelése a padlóhoz történő lecsavarozással történik, 
amelyet a betonozást és a burkolást megelőzően kell elvégezni.
Ajánlott szerelvény
Megnevezés: Rögzítő keret
Cikkszám: 9953 00 00

A szerelés alkalmával nem csak a fal teherbíró képessége, hanem a vízvezetékek és 
az  elfolyók falba történő elhelyezése is gyakran gondot okoz. Ilyen esetekben ajánl juk  
ezt a korszerű szerelési módot, a falsík előtti szereléstechnikát. Ezen termékek gyár  tója 
és forgalmazója pl.: a DAL és a GEBERIT. További információkat ezen ter mé kekről, a 
címlista fejezetünkben megjelölt képviseletek címén és telefonszámán kaphatnak.

A szerelés lépései:

1.  A rögzítőkeretet betonozás és burkolás előtt kell a falra felerősíteni, a csat la ko zá so-
kat, vízbekötést, szennyvízelvezetést felszerelni.

2.  Szerelje fel a lefolyószifont és a csapszerelvényt, mert a termék rögzítése után 
nehezebb hozzáférni!

3. A fal érintkező felületét kenje be leválasztó anyaggal (pl.: szappan)!
4. A kiegyenlítő masszát hordja fel a termék fallal érintkező felületére!
5. A terméket illessze a helyére, ügyelve a csatlakozó elemek pontos bekötésére!
6. A tartócsavarokat gyengén húzza meg a kiegyenlítő massza kinyomódásáig!
7. A felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, és a felületet simítsa egyenletesre!
8.  A kiegyenlítő massza megkötése után a rögzítő anyákat húzza meg (max. 35 Nm 

nyomatékkal)!

2. BIDé
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Szerelési kézikönyv

Szerelési útmutató Lábon álló bidé

Lábon áLLÓ bIdÉ

LInER
7454 L1 xx
PERL
4321 09 xx
SoLInAR
6005 59 xx
BÁZIS
4309 59 xx

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 23., 39., 45. és 61. oldalon!

Ajánlott szerelvény
Megnevezés: Rögzítő készlet
Cikkszám: 8763 0000

A bidé szakszerű rögzítése csavarozással történik.

Figyelem!
TILoS a bidét „bebetonozni”, cementhabarcs ágyba ültetni vagy 
egyéb rugalmatlan kötést biztosító ragasztóanyaggal rögzíteni! 
Ez a módszer a garancia azonnali elvesztését eredményezi!

A szerelés lépései:

1. Ellenőrizze a szennyvízlefolyó és a sarokszelepek csatlakozási méreteit!
2. A terméket próbaképpen állítsa fel, és a rögzítő furatok helyét jelölje be!
3.  Végezze el a fúrást! A termék rögzítéséhez ø8 mm-es csavarok szükségesek. 

Ajánlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott WC-
rögzítő csavarkészlet alkalmazása.

4. A lefolyószifont szerelje fel, mert a termék rögzítése után nehezebb hozzáférni!
5. A termék padlóval érintkező alsó peremére hordja fel a kiegyenlítő masszát!

Figyelem!
A padló érintkezési felületei síkot képezzenek, mert az 1 mm-nél 
nagyobb egyenetlenség esetén a rögzítő csavarok meghúzása a 
termék, illetve a burkolat törését okozhatja! Ezért az egyenet len sé ge-
ket  ki kell egyenlíteni!

Kiegyenlítő masszának fugázó massza ajánlott.

6.  A terméket állítsa a helyére, és a csavarokat enyhén húzza meg a kiegyenlítő 
massza kinyomódásáig!

7.  A kinyomódott, felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, és a felületét simítsa 
egyenletesre!

8.  A kiegyenlítő massza megkötése után a rögzítő csavarokat mindkét oldalon azonos 
erősséggel húzza meg (max. 3 Nm nyomatékkal)!

9. A csatlakozó szerelvényeket (csaptelepet, szennyvízlevezetőt) kösse be!
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