
Απαραίτητος εξοπλισμος
Necessary Equipment

Τα έπιπλα μας είναι κατασκευασμένα απο άριστα υλικά και με την υψηλότερη τεχνολογία. Όμως για την μακροβιότητά τους και την καλή 
τους λειτουργία χρειάζονται και την δική σας προσοχή και φροντίδα.
Σεβόμενοι την επιλογή σας, για το δικό μας προϊόν και την επιθυμία μας να σας δικαιώσουμε   γι’ αυτό, σας παρακαλούμε να 
ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες μας.

Η τοποθέτηση του επίπλου, θα πρέπει να γίνει μόνο από είδικό 
Πριν την τοποθέτηση, παρακαλούμε ελέγξτε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση και μέσα στην συσκευασία περιέχονται όλα τα 
παρελκόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα που χρειάζονται για την τοποθέτηση του επίπλου (βλ. λίστα).

Προσοχή: Τα εξαρτήματα σύνδεσης που παρέχονται με τη συσκευασία δεν ενδείκνυν ται για όλους τους τοίχους. Παρακαλούμε 
σιγουρευτείτε ότι χρησημοποιείτε τα σωσ τά εξαρτήματα για τον τοίχο σας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε τη γνώμη ειδικού. Για 
τοποθέτηση σε γυψοσανίδα απαιτείται επι πλέον σ τήριξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Our pieces of furniture are manufactured from high quality materials and high technology is used. In order to ensure durability and orderly 
function your attention and care is needed.

With great respect to your choice of our furniture we encourage you to follow these instructions faithlully.

The placement of the furniture should only performed by a specialist
Before installation, please check that the product is in good condition and be sure that all accessories and necessary accessory items for the 
placement of furniture (see list) are included in the package .

Disclaimer: The fittings supplied with the package are not the ideal ones  for every wall. Please make sure that you have the right accessories for 
your wall. If you have any doubts for this, please seek an expert advice. For installation in plasterboard  extra support  is also required .

ASSEBLY INSTRUCTIONS

Εξαρτήματα
Accesories



Τοποθετήστε τον νιπτήρα στο έπιπλο και μετρήστε την απόσταση από τον νιπτήρα έως 

την άκρη του αναρτήρα κρεμάσματος (α). Η διαφορά που προκύπτει αν αφαιρέσουμε 

την απόσταση (α) από το επιθυμητό ύψος(β) τοποθέτησης του επίπλου είναι το 

ύψος (γ) από το έδαφος (με τοποθετημένο δάπεδο) όπου θα τοποθετηθεί η μπάρα 

ανάρτησης όπου θα κρεμαστεί το έπιπλο. (β-α=γ). προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης 

επίπλου, από τοποθετημένο δάπεδο έως του τέλους του νιπτήρα είναι τα 86cm.

Σημειώνουμε μία ευθεία γραμμή και τοποθετούμε το πάνω μέρος της μπάρας στην 

γραμμή. Σημαδεύουμε σε τρία σημεία την μπάρα (στις δύο άκρες και στο κέντρο). 

Τρυπάμε με 8mm τρυπάνι τοποθετούμε τα ειδικά βύσματα και βιδώνουμε την μπάρα 

στον τοίχο. Επαληθεύουμε ότι είναι στην ευθεία και τοποθετούμε το έπιπλο. Ρυθμίζουμε 

τους αναρτήρες, έτσι ώστε το έπιπλο να σφίξει στο τοίχο και να έρθει στην ευθεία. Στις 

περιπτώσεις που χρειάζεται και extra στήριξη, κάντε δύο τρύπες από την εσωτερική 

πλευρά του επίπλου και τοποθετήστε τις βίδες και τα βύσματα που σας παρέχουμε 

στον τοίχο και βιδώστε μέχρι να σφίξει, προσοχή μεγάλη δεν χρειάζεται πολύ σφίξιμο. 

Στην συνέχεια τοποθετούμε την βρύση στον νιπτήρα και αφού ήμαστε σίγουροι ότι το έπιπλο 

είναι ευθυγραμμισμένο, τοποθετούμε τον νιπτήρα στο έπιπλο και τοποθετούμε σιλικόνη 

όπου χρειάζεται και όπου κρίνουμε ότι είναι ότι υπάρχει πιθανότητα διαρροής νερού κατά 

την διάρκεια της χρήσης. Καθαρίστε το έπιπλο από τυχών υπολείμματα και έχετε τελειώσει.       

Place the sink on the piece of furniture and count the distance from the sink to the edge 

of the hanger (a) the difference that you get as a result if you deduct the distance 

(a) from the desired placement height (b) of the furniture is the height (c) from the 

ground (with floor tiles or other flooring material already on it) where the hanging 

bar will be placed so as to hang the furniture on it. (b-a=c) recommended height 

of furniture placement is 86cm,  from a floor with tiles on it to the end of the sink. 

A straight line should be drawn and the upper part of the bar is placed on this line. three spots 

are marked on the bar (at the two edges and the middle). holes are made with a 8mm drill, the 

special plugs are placed and the bar is screwed on the wall. We should verify that the alignment 

is correct and we place the furniture. we adjust the racks so that the furniture is tightly to the 

wall and fully aligned. in cases that extra support is needed two extra holes should be made in 

the inside part of the furniture and the screws and the plugs that are provided should be placed 

on the wall and screwed untill tight. ATTENTION: it does not need a lot of screwing/tightening.


