
NÁVOD K INSTALACI 
GRANITOVÉHO DŘEZU PRO VRCHNÍ MONTÁŽ

Vrtačku Silikonové 
lepidlo

Vykružovací 
pilu

Tužku Metr Ochranné 
pomůcky

Šablonu 
s rozměry 

dřezu

CO BUDETE POTŘEBOVAT

JAK POSTUPOVAT

1) Narýsujte obrys šablony na 
požadované umístění na kuchyňské desce

2) Použijte vrtačku k vyvrtání otvorů 
v rozích obrysu (zevnitř)

3) Vložte podpěru pod část desky, kterou 
plánujete vyříznout

4) Vykružovací pilou vyřízněte vyznačený 
obrys v kuchyňské desce

5) Položte dřez obráceně na kuchyňskou 
linku a instalujte baterii a příslušenství

6) Aplikujte nepřerušený pás silikonu na 
spodek okraje dřezu, přibližně 0,5cm 
uvnitř obvodu

7) Vložte dřez do otvoru v lince, stlačte 
dřez a nechte silikon zatvrdnout 30 minut

8) Připojte sifon a baterii a užívejte si svůj 
nový Lavello dřez



NÁVOD K INSTALACI 
GRANITOVÉHO DŘEZU PRO INSTALACI POD DESKU

Lavello doporučuje, aby dřezy pod desku byly instalovány profesionálními a zkušenými instalatéry.

Vzhledem k množství materiálů kuchyňských desek, tento návod neobsahuje popis procesu vyříznutí otvoru pro vaničku 
dřezu. Provedení otvoru by mělo být ponecháno specialistovi. Doporučujeme, aby otvor byl o 1cm menší, než vanička 
(0,5cm z každé strany). Šablona pro vyříznutí otvoru je součástí.

1. Otočte pracovní desku a dřez 
vzhůru nohama. Položte dřez přesně 
nad otvor pro vaničku a obtáhněte 
dřez tužkou (viz obr. 1). Sundejte 
dřez z pracovní desky.

2. Vyznačte místa pro vrtání děr 1cm 
od obrysu. Tyto budou použity pro 
montáž úchytů, které budou držet a 
zajišťovat dřez na svém místě. 
Otvory by měly být od sebe 
v rovnoměrných vzdálenostech (viz 
obr. 2).

3.     3. Vyvrtejte otvory v desce na 
vyznačených místech.

Šířka otvorů by měla být nejméně o 
3 mm větší, než šířka hlavy šroubu 
úchytu. Hloubka by měla být 
alespoň 1,2 cm.

4.     4. Vyčistěte otvory od zbytků a 
odmastěte je rozpouštědlem.

Nalijte epoxydové lepidlo (pro 
kamenné desky) nebo silikon do 
suchých děr (viz obr. 3)

5. Dokud je lepidlo čerstvé, vložte 
hlavy šroubů do děr (viz obr. 4).

6. Položte dřez nahoru správnou 
stranou a aplikujte nepřerušovaný 
pás silikonu na jeho okraj, přibližně 
1cm od jeho obvodu (viz obr. 5)

7. Dokud je silikon čerstvý, otočte 
dřez vzhůru nohama, umístěte jej na 
kuchyňskou desku a upravte jeho 
pozici vzhledem k otvoru. Přitlačte 
dřez k desce a umístěte úchyty na 
šrouby (viz obr. 6)

8. Vyčkejte, až lepidlo v otvorech 
zaschne. Pokládejte úchyty ve 
správném pořadí (viz obr. 6). Pro 
každý úchyt jsou určeny dvě matice. 
Druhá slouží proti odšroubování 
první (viz obr. 7).
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1. Následující ujednání, obsažené v těchto ustanoveních a 
podmínkách záruky mají tento význam:

a. Záruka má význam všech práv a povinností, které 
vyplynou z těchto ustanovení a podmínek záruky a z 
ustanovení Občanského zákoníku;

b. Vybavením se myslí zakoupený dřez a dřez bez vad, 
který držitel záruky obdržel namísto vadného 
vybavení;

c. Poskytovatel záruky je Lavello granitové dřezy v.o.s., 
Poděbradoa 869, 547 01 Náchod, Česká republika;

d. “Zásah vyšší moci” znamená jakoukoliv vnější 
událost velkého rozsahu, které poskytovatel záruky 
nebo servisní centrum, jenž provádí nebo se chystá 
provést záruční opravu na vybavení, nejsou schopni 
zabránit a která je mimo jejich kontrolu, zahrnujíc, 
ale nevyčerpávajíc nepokoje, stávky, kolektivní 
spory, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy;

e. Držitel záruky je osoba, která získala vybavení od 
výrobce a každý další vlastník vybavení, který drží 
záruční list, který účinně získal právo na záruku.

2. Poskytovatel záruky zajišťuje záruku na vybavení po dobu 10 
let ode dne jeho prodeje.

3. Držitel záruky může uplatňovat svá práva také po uplynutí 
záruční lhůty specifikované v klauzuli 2 výše. V takovém 
případě je na straně držitele záruky povinnost prokázat, že 
vada vybavení se objevila před uplynutím této lhůty.

4. Záruka je platná pouze na území České republiky.

5. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu, prokázaným 
důkazem nákupu.

6. Záruka zahrnuje pouze výrobní vady.

7. Pokud je vada nebo poškození výrobku zjištěno během 
záruční lhůty, jeho používání nebo montáž musí být 
okamžitě přerušena, a poskytovatel záruky musí být 
neprodleně upozorněn na vadu. Poskytovatel záruky není 
odpovědný za jakákoliv poškození nebo ztráty plynoucí z 
používání vadného vybavení.

8. Reklamace jsou posuzovány během 14 dnů.

9. V případech mimo kontrolu poskytovatele záruky, zahrnujíc 
zásah vyšší moci, lhůta pro posouzení reklamace může být 
prodloužena o dobu trvání zásahu vyšší moci, nebo o dobu 
trvání překážek mimo kontrolu poskytovatele záruky.

10. Pokud poskytovatel záruky nesplní lhůty specifikované v 
kauzuli 7 této záruky, držitel záruky je oprávněn k 
prodloužení záruční lhůty na vybavení o čas, který trvá 
zpracování reklamace.

11. Záruka nepokrývá poškození vybavení způsobené:

a. montáží vybavení mimo soulad s přiloženým 
montážním návodem výrobce;

b. použitím nevhodných nástrojů nebo materiálů k 
montáži, nesprávným používáním, tj. mimo soulad 
se zamýšleným použitím Vybavení a návodem k 
použití;

c. nevhodným skladováním nebo přepravou vybavení, 
zahrnujíc přepravu jiným způsobem než 
dohodnutým s poskytovatelem záruky ve vztahu k 
uplatnění práv ze záruky (viz bod 13 této záruky);

d. prováděním vlastních nebo nezávislých oprav a 
úprav;

e. sraženinami z užitkové vody nebo neadekvátní 
kvalitou vody;

f. neadekvátními vlastnostmi užitkové vody;
g. nevhodnou péčí o vybavení, např. použitím 

nevhodných čistících prostředků a pomůcek;
h. mechanickým a teplotním poškozením způsobeným 

nevhodným zacházením s vybavením;
i. opotřebením během běžného používání;
j. nesprávnou údržbou, čištěním, montáží a úpravami, 

které jsou v rozporu s popsanými v návodu k použití 

nebo v rozporu s těmi, které Vybavení vyžaduje ke 
správnému provozu;

k. teplotám vyšším než 280 stupňů Celsia.
12. Vzhledem ke způsobu výroby granitových dřezů (vypalování 

při vysoké teplotě), rozměry uvedené v této nabídce jsou 
přibližné a mohou se lišit maximálně o 5 mm. Reklamace 
týkající se menších rozdílů nebudou uznány.

13. Jakékoliv mechanické vady musí být nahlášeny neprodleně, 
ale ne později než do 7 dnů ode dne jejich zjištění. Montáž 
nebo použití vadného vybavení musí být také přerušena. 
Pokud nejsou tyto podmínky splněny, reklamace nebude 
uznána. Poskytovatel záruky si v každém případě vyhrazuje 
právo ověření příčiny poškození. Břemeno důkazu v 
momentu zjištění závady je u držitele záruky.

14. Při podávání reklamační stížnosti musí osoba oprávněna k 
reklamaci nejprve dohodnout s poskytovatelem záruky 
způsob vrácení vadného vybavení. Přesto však, bez ohledu 
na zvolený způsob vrácení zboží, náklady na doručení 
vybavení k poskytovateli záruky budou pokryty držitelem 
záruky.

15. Dokázat oprávnění k uplatnění záruky je možné 
prostřednictvím doložení potvrzení o prodeji nebo jiného 
spolehlivého potvrzení o nákupu. Držitel záruky je také 
povinen řídit se všemi ostatními požadavky této záruky, jak je 
uvedeno v klauzuli 11.

16. Držitel záruky je oprávněn k výměně vybavení za nové 
vybavení, které je bez vad, nebo k vrácení kupní ceny za 
vybavení. Držitel záruky je oprávněn k vrácení kupní ceny 
pouze pokud poskytovatel záruky není schopen vybavení 
vyměnit.

17. Vybavení vyměněné za nové vybavení bude zcela nové a 
bude tvořit odpovídající ekvivalent k vybavení, na kterém 
byla zjištěna vada.

18. Poskytovatel záruky není odpovědný za prohlášení třetích 
stran.

19. Tato záruka nevylučuje, nelimituje a nesnižuje práva držitele 
záruky vzhledem ke shodě vybavení se smlouvou.

20. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito ustanoveními 
a podmínkami záruky, se uplatní ustanovení Občanského 
zákoníku.

Záruka na Lavello dřezy



Granitový dřez má přirozeně vysokou odolnost vůči 
odbarvení, ale není vůči němu imunní, takže bychom se 
měli vyhnout dlouhodobému působení silně barvících látek.

Za účelem prevence usazení vodního kamene na dřezu 
postačí pravidelně přetřít dřez prostředkem na mytí nádobí 
a vysušit jej utěrkou. Dřez také může být napuštěn jedlým 
kuchyňským olejem, takže se na něm vodní kámen usazuje 
pomaleji.

Přesto, pokud je obsah vápence ve vodě vysoký a dřez jste 

NÁVOD K POUŽITÍ

delší dobu nečistili, mohou se objevit skvrny od vodního 
kamene. Abychom je odstranili, doporučujeme dřez přetřít 
menším množstvím bělidla na kuchyňské žínce, a po 
několika minutách vytřeme dosucha utěrkou.

Varujeme před používáním silných žíravých prostředků, jako 
je amoniak, a/nebo kyselé prostředky a drhnutí kovovými 
drátěnkami. Jejich použití může nenapravitelně poškodit 
povrch dřezu.

Důležité! Vždy vyzkoušejte jakékoliv odstraňovače skvrn na 
menším, méně viditelném místě.


