
 
 
  

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ 
NEREZOVÉ VÝLEVKY 
 

VLU 02 
                                         C00161 

 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  
Výlevka  
Přívod vody: G 1/2“ 
Odpad: d = 50 mm,   
Vnitřní rozměr dřezu: 400 x 400 x 200 mm 
Umyvadlo:  
Vnitřní rozměr dřezu: 370 x 240 x 150 mm 
  
 
Popis a funkce výlevky s automatickým umyvadlem: 
VLU 02 je nerezová kombinovaná výlevka na 
postavení do prostoru nebo ke zdi. Výlevka obsahuje 
spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s 
odklopitelným nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 
370 x 240 mm slouží k opláchnutí rukou. Výlevka je 
opláštěna.  V typovém provedení je výlevka vyráběna 
bez umyvadlové baterie se zaslepeným otvorem pro 
stojánkovou baterii v pravém předním rohu horního 
umyvadla.  
  
INSTALACE NEREZOVÉ VÝLEVKY 
Stavební připravenost pro montáž: 
Připraven odpad d = 50 mm dle obrázku  
 
Montáž: 
1. Výlevku ustavte ke zdi nebo do prostoru tak, aby 

konec sifonu směřoval do připraveného odpadu. 
2. Zapojte odpad a pomocí stavitelných nožek ustavte 

výlevku do vodorovné polohy. 
3. Pokud výlevka obsahuje výtokové raménko, 

zapojte vodu. Hadice je nutno zapojit tak, aby 
nedocházelo k jejich lámání. 

 
Upozornění: 
Pokud je výlevka používána v provozech, ve kterých se 
zpracovává „černá“ ocel, mohou částečky kovu usazené 
na dně způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je 
nutné po každém použití výlevku řádně opláchnout a 
tím odstranit potenciální ložiska koroze. 
 
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.   
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