
 

 

Údržba a montáž vestavěného umyvadla 
Netrvá dlouho, než se umyvadlo pokryje zubní pastou, mýdlem, make-upem a minerálními usazeninami. Protože 
naše umyvadlo je používáno tak často, je dobré udržovat ho čisté, jiskřivé a bez choroboplodných zárodků. Trvá 
jen 10 až 15 minut jednou týdně, aby umyvadlo vypadalo stejně dobře jako nové. 
 
Pokud jde o úklid koupelny nebo jakékoli místnosti ve vašem domě, měli byste se, pokud možno vyhnout 
agresivním chemikáliím. Používání bělidel nebo produktů obsahujících amoniak může být při vdechování toxické 
a může také poškodit životní prostředí, proto je nejlepší se mu vyhnout. Naštěstí existují další přírodní čisticí 
prostředky, které dělají stejně dobrou práci ne-li lepší. 
 
Při čištění porcelánových nebo nerezových umyvadel byste měli celý povrch umyt teplou vodou. Poté umyvadlo 
posypte sodou bikarbonou a jemně jej otírejte měkkým hadříkem, dokud nezačne tvořit pastu. Alkalická povaha 
této pasty odstraní nevzhledné skvrny nebo špínu a dodá Vašemu umyvadlu krásný lesk. Můžete také nabrat část 
pasty na starý zubní kartáček a dát všem těm těžko dostupným místům důkladné vydrhnutí – kolem kohoutků, 
podél silikonového těsnění a kolem otvoru pro zátku. Poté celou oblast opláchněte, abyste odstranili všechny 
zbytky jedlé sody. 
 
Nyní máte umyvadlo, které vypadá čistě, a také se chcete ujistit, že je bez choroboplodných zárodků. Místo 
použití tvrdého dezinfekčního prostředku se můžete rozhodnout použít bílý ocet. Vložte zátku do otvoru pro 
zátku a nalijte jeden až dva šálky bílého octa do umyvadla. Poté můžete do octa ponořit několik papírových 
ručníků, dokud nejsou nasycené. Těmito ručníky zakryjte vnitřní povrch pánve a nechte je asi 20 minut sedět. 
Ocet bude působit jako dezinfekční prostředek a zanechá vaši pánev bez choroboplodných zárodků. Dopřejte své 
umyvadlo závěrečné opláchnutí, abyste odstranili všechny stopy octa, a obdivujte, jak jiskří! 

 

Příprava umyvadlové desky 
 Před montáží vestavného umyvadla musí být k dispozici všechny přípojky. Pokud ještě nejsou 

nainstalovány rohové ventily, nainstalujte je přednostně. V odtokovém otvoru ve stěně je umístěno 
těsnění hradla pro zasazení sifonu.  

 Pro vestavbu umyvadla si musíte připravit umyvadlovou desku. Pokud je u umyvadla přiložena šablona 
pro výřez na umyvadlo, můžete ji přímo rozložit na umyvadlovou desku a vyrovnat. Dbejte na umístění, 
které je předurčeno stěnovými přípojkami.  

 Výřez provedete nejsnadněji pomocí přímočaré pily. Za tímto účelem vyvrtejte pro pilový list uvnitř 
výřezu malý otvor pro jeho zastrčení. Dbejte na pilový list: Pokud jsou zuby směrem nahoru, půjde 
řezání ztuha. To byste poté měli řezat směrem ze zadní strany desky. Díky tomu se dekorová strana 
desky nebude moci vylomit. Existují také speciální pilové listy, u kterých jsou zuby vyrovnány na „spoj“. 
Tím můžete řezat směrem z dekorové strany. 

 Až bude otvor vyříznutý, budete moci desku namontovat dle návodu. 
 

Příprava umyvadla 
 Při montáži umyvadla se řiďte také podle přiloženého návodu k montáži, jelikož montáž se může model 

od modelu mírně lišit. Položte si umyvadlo nejlépe na podložku a poté namontujte odtokovou soupravu 
ze spodní strany umyvadla. Pokud má umyvadlo přepad, namontujte přepadovou soupravu. 

 

Montáž vestavného umyvadla 
 Hotové smontované umyvadlo nyní můžete zasadit do otvoru namontované umyvadlové desky. 

Umyvadlo přitom vyrovnejte tak, aby otvor pro kohout a přepad byly vzadu.  

 



 

 Na spodní stranu umyvadla se nyní namontuje sifon. Za tímto účelem nyní spojte u umyvadla stoupací 
trubku na sifonu s odtokovým ventilem na umyvadle a zasaďte odtokovou trubku do hrdla ve stěnové 
přípojce. Dbejte přitom na to, aby byly také dle návodu umístěny všechny těsnící kroužky. Roubované 
spoje dotáhněte pouze rukou. 

 Nyní můžete po obvodu umyvadla provést dodatečné utěsnění pomocí sanitárního silikonu. 
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