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INSTRUKCJA MONTAŻU 
ObudOwy styrOpianOweJ przygOtOwaneJ 
do układania glazury

 B. Wanny z systemem hydromasażu lub światłoterapii 
(obudowa z półką) 

A. Wanny bez hydromasażu
(obudowa z półką lub bez półki)  

MONTAŻ DO:

obudowa bez półki obudowa z półką obudowa prostokątna z półką

l dopasowana  
do wszystkich wanien

l umożliwia dostęp serwisowy
l łatwe dopasowywanie 

do wymiarów i kształtów wanny
l przygotowana przez  

producenta do układania glazury
l integruje  wannę

z wystrojem salonu kąpielowego



▼ Wymiary obudóW:
●  Obudowa elastyczna do wanien półokrągłych:
 
 długość – 270cm
 wysokość – 68cm
 szerokość półki – 4cm

Zalety stosoWania:

● łatwy i szybki sposób zabudowania

●  trwała i stabilna zabudowa z możliwością  
łatwego i szybkiego demontażu 

●  powierzchnia zabudowy wzmocniona  
siatką i klejem

●  bezpośrednie przyklejanie płytek 

●  zastosowanie do większości wanien półokrągłych 
i prostokątnych dostępnych na rynku 

●  możliwość stosowania obudowy do wanien 
z hydromasażem

●  Obudowa do wanien prostokątnych:
 
 długość – 195cm
 szerokość – 90cm
 wysokość – 58cm
 szerokość półki – 4cm

Uniwersalna obUdowa z półką do wanien
instrukcja montażu

    Zawartość opakowania:

I. Obudowa do wanien półokrągłych II. Obudowa do wanien prostokątnych

Prawidłowy montaż obudowy uniwersalnej z półką 
umożliwia jej późniejszy bezpieczny demontaż (odsunięcie) 
bez uszkodzenia glazury. Aby odsuniecie zabudowy 
(w razie takiej konieczności) było możliwe, należy ją 
montować na posadzce oklejonej glazurą.
Montaż można przeprowadzić również na surowej 
posadzce ale wtedy odsuniecie zabudowy w przyszłości 
będzie niemożliwe!

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość 
opakowania oraz zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną 
do produktu.
Zawartość opakowania: 
i. A: elementy obudowy - 3 szt. po 90 cm każdy; B: klin; 
 C: instrukcja montażu.
ii. I: elementy obudowy - 3 szt. po 90 cm każdy; II. przedłużka  
 obudowy 25 cm; III: narożnik; IV:  siatka; V: klin;  
 VI: instrukcja montażu
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Wannę mocujemy zgodnie z zaleceniami  producenta wanny. 
Ustawienie wanny prostokątnej na wysokość 60 cm (mierzona 
do dolnego rantu wanny) umożliwi montaż obudowy bez konieczności  
jej podcinania. W przypadku braku takiej możliwości należy wannę 

ustawić na wys. 58;56;54 lub 
52 cm przy pomocy odpowiedniej 
regulacji nóżek. 

W przypadku wanien półokrągłych 
wysokość ta jest proporcjonalnie 
wyższa o 10 cm.

Sprawdzamy poziom wanny przy 
użyciu poziomnicy (a).
Dokonujemy próby szczelności.
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instrukcja montażu

Dosuwamy obudowę do rantu wanny opierając ją na klockach 
dystansowych, które znajdują się na górze obudowy. Jeśli wystąpi 
taka potrzeba dopasowujemy górny rant obudowy przy ścianie.
Pomiędzy obudową a ścianami może wystąpić przerwa  
po około 1 cm.

W przypadku montażu obudowy pod wanną 
z hydromasażem zaznaczamy na obudowie miejsca otworów 
wentylacyjnych, których umiejscowienie oraz rozmiar określa 
producent wanny.

Jeśli obudowa montowana jest pod 
wanną z hydromasażem, należy przed kolejnymi 
czynnościami wyciąć otwory wentylacyjne zgodnie 
z zaleceniami producenta wanny oraz dopasować 
wnętrze obudowy nacinając nożem tak aby 
obudowa nie stykała się z częściami  hydromasażu 
jeśli jest taka konieczność.

W przypadku montażu obudowy pod wannami 
bez hydromasażu czynności te należy pominąć.

Zgodnie z wym. w pkt. 4 dopasowujemy wysokość obudowy, 
(h) w razie konieczności odcinając niepotrzebną jej wysokość 
wzdłuż nacięć na dole obudowy. 

Dostawiamy 2 złożone elementy  obudowy do rantu wanny 
(opierając ją na klockach dystansowych). W celu zablokowania 
obudowy na rancie wanny wsuwamy kliny w otwory montażowe 
co obrazuje rys. a i b.

Po zewnętrznym łuku obudowy odmierzamy odległość pozostałą 
do ściany (z). Zapisujemy wymiar minus 1 cm (- 1 cm nie dot. 
obudowy prostokątnej!). 
Z 3-go elementu obudowy odcinamy (wym. z) wedle 
przygotowanych na obudowie pionowych nacięć i łączymy go 
z pozostałymi elementami za pomocą frezów jak w pkt. 5. 

Ściany obudowy prostokątnej łączymy także z narożnikiem.

Napełniamy wannę wodą w celu jej dociążenia na co najmniej 
50 kg. Odmierzamy wysokość wanny (h) od podłogi do rantu 
wanny (rys. a).
Wysokość wanien może być inna w różnych miejscach - szukamy 
najniższej wysokości i  zapisujemy wymiar pomniejszony o 2 cm - 
potrzebny na ułożenie płytek na półce.

1cm

1cm
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Składamy ze sobą 2  elementy obudowy w całość za pomocą 
istniejących frezów; połączenie „pióro-wpust”.

Rys. a:  przedstawia sposób łączenia elementów.
Otrzymany w zestawie klin służący do podłożenia pod rant wanny 
obcinamy nożem po około 5 cm każdy klin, co obrazuje rys. b.
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instrukcja montażu

Kładziemy obudowę na podłodze jej wewnętrzną stroną do 
góry i nakładamy klej do płytek pomiędzy żebra całej obudowy 
w celu jej wzmocnienia. Nie należy nakładać kleju w nadmiarze, 
wystarczająca jest ilość pokrywająca szczeliny obudowy, wyrównana 
do jej równej powierzchni. W przypadku obudowy prostokątnej 
- w celu jej wzmocnienia na całą wewnętrzną stronę obudowy 
nakładamy klej do płytek oraz siatkę otrzymaną w zestawie.

W celu zablokowania obudowy na rancie wanny ponownie 
wsuwamy kliny w otwory montażowe w obudowie aż do jej 
zablokowania, co obrazuje rys. a i b.
Przykładając kątownicę w odstępach klinów, poprawiamy 
ustawienie obudowy i wymierzamy kąt prosty obudowy  
do podłogi.
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Odstające elementy siatki oraz półkę obudowy oklejamy klejem 
do płytek - uważając aby nie zakleić wystających klinów (rys. a) 
i pozostawiamy całość na czas schnięcia.

Do następnych czynności przystępujemy dopiero po 
wyschnięciu obudowy - za min. 24 godziny.

Po wyschnięciu przystępujemy do oklejania obudowy płytkami.
Klocki dystansowe obcinamy etapami, najpóźniej jak to możliwe - 
dzięki czemu obudowa pozostaje zablokowana. Kliny wysuwamy 
spod rantu wanny przed naklejaniem w ich miejsce płytek.
Przy podłodze i ścianach należy zachować 5 mm przerwę, 
która zostanie wypełniona silikonem sanitarnym.
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Rys. a: układając płytki na półce obudowy należy je wklejać  
wsuwając na około 1,5 cm pod rant wanny.
Rys. b: na półkę nakładamy tyle kleju, aby po doklejeniu płytki 
pozostała przerwa około 0,5 cm na silikon sanitarny.

Szczeliny między płytkami a brzegiem wanny
jak również między ścianą i podłogą wypełnić 
silikonem sanitarnym.
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instrukcja montażu

www.ruben.pl

W razie takiej konieczności możliwy jest 
bezpieczny demontaż (odsuniecie zabudowy) 
bez uszkodzenia glazury.

Aby tego dokonać należy przeprowadzić 
2 poniższe czynności:

Rozcinamy i usuwamy silikon sanitarny ze wszystkich 
połączeń zabudowy z wanną, ścianą i podłogą.

Zabudowę odsuwamy równomiernie i z dwóch stron 
jednocześnie. Po ponownym dosunięciu zabudowy  
należy znowu wypełnić szczeliny silikonem.

Życzymy pomyślnego montażu oraz satysfakcji z użytkowania!

!



▼ Wymiary obudóW:
●  Obudowa elastyczna  
	 do	wanien	półokrągłych:

 długość – 270cm
 wysokość – 68cm

Zalety stosoWania:

●  łatwy i szybki sposób zabudowania

●  trwała i stabilna obudowa

●  powierzchnia obudowy wzmocniona  
siatką i klejem

●  bezpośrednie przyklejanie płytek

●  zastosowanie do większości wanien   
prostokątnych i półokrągłych 
dostępnych na rynku

●  Obudowa do wanien 
	 prostokątnych:

 długość – 195cm
 szerokość – 90cm
 wysokość – 58cm
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    Zawartość opakowania:

I. Obudowa do wanien półokrągłych II. Obudowa do wanien prostokątnych

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowania 
oraz zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do produktu.
Zawartość	opakowania:	
i.	 a: klin; b: elementy obudowy - 3 szt. x 90 cm.; c: instrukcja montażu
ii. I. obudowa 3 szt. X 80 cm; II: przedłużka obudowy - 25 cm.; 
 III: narożnik; IV: klin; V: instrukcja montażu

a

b

c

1

Wannę mocujemy zgodnie z zaleceniami producenta 
wanny. Sprawdzamy poziom wanny przy użyciu 
poziomnicy (a). Dokonujemy próby szczelności.

Napełniamy wannę wodą w celu jej dociążenia na co najmniej 
50 kg. Odmierzamy wysokość wanny od podłogi do rantu 
wanny - h. 
Wysokość wanien może być inna w różnych miejscach - szukamy 
najniższej wysokości i zapisujemy wymiar pomniejszony o 1 cm 
na późniejsze podłożenie klinów.

Składamy elementy obudowy w całość za pomocą istniejących  
frezów; połączenie „pióro-wpust”. W przypadku obudowy
prostokątnej ściany obudowy łączymy także z narożnikiem.

Rys.	a: przedstawia sposób łączenia elementów.
Rys.	b: przedstawia połączone elementy obudowy.
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Uniwersalna obUdowa bez półki do wanien
instrukcja montażu
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instrukcja montażu

Zgodnie z wymiarem w pkt. 3 odcinamy niepotrzebną wysokość 
(h) wzdłuż nacięć na dole obudowy. Następnie mierzymy 
długość na rancie wanny (z) zapisując wymiar minus 1 cm.  
(z	-1 cm nie dotyczy obudowy prostokątnej!).
Kładziemy złożoną obudowę na podłodze i zaznaczamy 
uzyskaną długość na obudowie. Odcinamy niepotrzebną długość 
obudowy wedle przygotowanych na niej pionowych nacięć.

Używając noża lub łopatki podważamy obudowę i podkładamy 
pod nią kliny co 20 cm (zaczynając przy ścianie), w celu 
zablokowania obudowy na rancie wanny. Na połączeniu 
elementów obudowy może wystąpić potrzeba podłożenia 
dwóch klinów. Przykładając kątownicę w odstępach klinów, 
poprawiamy ustawienie obudowy (w razie potrzeby dokładając 
kliny) i wymierzamy kąt prosty obudowy do podłogi.

Nakładamy zaprawę klejową na miejsca połączenia elementów 
obudowy (odstająca siatka). W obudowie wycinamy otwór 
rewizyjny. Ułatwi to późniejszy dostęp do układu odpływowego.
Przyklejamy płytki zachowując 0,5 cm odstęp płytek od rantu 
wanny. Zostanie on wypełniony silikonem. Konstrukcja obudowy 
gwarantuje nam wystarczającą, równomierną odległość 15 mm 
na położenie płytek równo do rantu wanny.
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Dosuwamy obudowę do rantu wanny opierając ja na klockach 
dystansowych, które znajdują się na górze obudowy (rys.	a	I	
i a II). Jeśli wystąpi taka potrzeba dopasowujemy do płaszczyzny 
górny rant obudowy - przy ścianie. Otrzymany w zestawie klin 
służący do podłożenia pod obudowę obcinamy nożem po około 
4 cm każdy klin. Pomiędzy obudową a ścianami może wystąpić 
przerwa około 0,5 cm.

Wpuszczamy piankę w otwory montażowe u góry (pod kątem). 
Następnie wypełniamy pianką szczeliny między klinami u dołu 
obudowy oraz przerwy między ścianą a obudową. Po wyschnięciu 
(czas potrzebny na wyschnięcie określa producent pianki), 
obcinamy nożem klocki	dystansowe służące do nastawiania 
położenia i kształtu obudowy. Przy podłodze należy obciąć 
wystające kliny oraz wystającą piankę przy podłodze i ścianach.

Między płytkami a rantem wanny nakładamy silikon sanitarny. 
To samo pomiędzy płytkami i ścianą.
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Życzymy	pomyślnego	montażu	oraz	satysfakcji	z	użytkowania!


