
 
 
  

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
 

NEREZOVÉHO ZÁCHODU 
 

AUZ 06 N 
 
 

 

AUZ 06 N  je celonerezový záchod se splachovací nádržkou, určený k postavení na zem a umístěním ke stěně. Kotvený k 
podlaze.pomocí svorníků M12. 

 
 
Stavební připravenost:    
1. Připraven odpad a přívod vody dle obrázku, připraveny závitové tyče v podlaze (M12, rozteč 95mm). 
2. Dokončeny obklady a podlaha. 
 

Montáž:  
1. Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků - jejich délka musí být dle obrázku 
2. Výstupní manžetu namazat vhodným lubrikantem. 
3. Připojit vstupní hadici s roh.ventilem ke vstupu do nádržky  (vnější G 1/2") 
4. otevřít rohový ventil přívodu vody do splachovače 
5. Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů. 
6. Nasadit nerezový záchod vč.nádržky a dotáhnout matice M 12. 
7. Vyzkoušet těsnost všech spojů. 
8. Přišroubovat krytky kotevních šroubů. 
9. Vyzkoušet vhodné nastavení napouštěcího a splachovacího ventilu. 
10. K odejmutí krytu nádržky slouží šrouby M4 na bocích. Současně je nutné odšroubovat horní chrom. krytku splachovače. 
 

Pozn.: 
V případě, že je odpad proveden do podlahy, tak musí být připravena kanalizace ukončena HT hrdlem 110 mm, které nesmí 
přesahovat přes úroveň podlahy a smí být max. 20 mm pod ní. Střed hrdla musí být přesně uprostřed otvoru v zadním díle 
dna. 
 

Údržba a čištění:  
Zařízení je vyrobeno z nerezu jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním 
prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy 
WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1  ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel –obj.č. 0893 121 – K.    
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE   
Rozměry : 685 x 365 x 740 
Hmotnost : 30 kg 
Nosnost : 150 kg 
Vstupní tlak vody : 0,1 - 0,6 bar  
Průměr odpadu: 89 mm 
Přívod vody : G 1/2" 
Objem nádržky : 8 l 

Legenda  a dodané díly:  

 nerezový záchod vč.nádržky                     1 ks  matice M12 vč. podložek                        2 ks 
 plastové sedátko                                        1 ks           flexi hadice, rohový ventil                       1 ks             
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