
 
 

 

 

A Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott ALFÖLDI WC-ülőke 1-hez (8780 95 01) 

 
Köszönjük, hogy megtisztelte cégünket bizalmával és termékünket választotta. A WC-ülőkével kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókról az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni. 
 
Anyaga 
 
WC-ülőke: műanyag (DUROPLAST) 
Zsanér: fém 
 
Garancia 
 
Szakszerű, azaz az útmutatónak megfelelően történő beszerelés, és rendeltetésszerű használat mellett 
cégünk a vásárlástól számított 2 évig vállal garanciát a termékre. A szakszerűtlen szerelés, illetve a nem 
megfelelő tisztítószerek (pl.: acélforgács, sósav, vízkőoldó, egyéb savak …) használatából eredő sérülésekre 
garanciát nem vállalunk! 
 
Használat során figyelni kell arra, hogy a termék 
 
- 150 kg-ig terhelhető, azonban hirtelen dinamikai hatásoktól (pl.: leejtés, csapkodás) óvni kell! 
- A hosszú távú esztétikum megőrzése érdekében karcmentes tisztítószerrel vagy langyos szappanos vízzel 
tisztítandó! Kerülni kell a súrolószerek, savak, lúgok használatát, és a mechanikai hatásokat, mert azok az 
ülőke felületét megsérthetik. 
- Fokozott hőhatástól óvni kell! 
 
Szerelés lépései 
 
1. Illessze a fém zsanérokat az ülőke csuklópontjaiba. 
2. A műanyag alátéteket (2, 3) a képen látható sorrendben helyezze a 
menetes szárra úgy, hogy azok a fémtányér (1) alá kerüljenek. 
3. Az ülőkét helyezze a WC-re, és ellenőrizze, hogy a zsanérokon levő 
menetes fém tányér (1) magassága megfelelően van beállítva. 
4. Ellenőrizze az ülőke hosszát; amennyiben túllóg a WC-n, vagy túl 
rövid a zsanérokat fordítsa meg.  
5. Ha a magasság és a hossz megfelelő, csavarja a menetes szárra a 
műanyag szárnyas anyát, és húzza meg. 
 
Illeszkedő WC-k 
 
Ajánljuk az Alföldi márkanevű, Solinar családba tartozó (6003 19, 6003 09 cikkszámú), Saval családba tartozó 
(4056 59, 7068 19 cikkszámú), valamint a Bázis családba tartozó (4030 00, 4031 59, 4032 00, 4033 00, 4037 00 
cikkszámú) termékekhez. 
 
Reklamáció 
 
Ha termékünkkel szemben a szigorú minőségi kritériumok ellenére kifogása támadna, kérjük, jelezze 
közvetlenül a cégünknél  
Reméljük, hogy termékünk az Ön teljes megelégedését szolgálja, és hosszú ideig fogja élvezni az általa 
nyújtott harmóniát! 
 
Minőség: 1. osztály Tömeg: 1,55 kg 
Mennyiség: 1 db Származási hely: Németország 
Forgalmazó: Villeroy & Boch Magyarország Kft. 
2012/1 (HAM) 


