
Installatie instructies WIPER VF DOUCHEGOOT 2333/NL/1
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Stel het niveau van het afgewerkte douchevloeroppervlak 
in en markeer het op de muur in het gebied waar het 
kanaal zal worden gemonteerd (houd rekening met de 
helling van het doucheoppervlak).

Sluit de goot aan op het afvoersysteem en stel de hoogte 
met behulp van de verstelbare poten.

Vul de ruimte onder en rond de douchegoot met dekvloer 
of een soortgelijk product tot het niveau van de �ens. 
Maak van alle vier de kanten een afschot naar de 
vinylafvoer.

Gebruik een op polymeer gebaseerde SMP-lijm rond de 
afvoer om de metalen kraag met de vloerbedekking te 
verbinden. Gebruik een lijmpistool om de lijm beter te 
verspreiden.

Lijm de rest van de vloer met een vinylvloer lijm.

Rol de vinylvloer uit. Denk eraan om de vinylvloer 
minimaal 100 mm op het muuroppervlak te installeren. 
Snij voorzichtig een gat langs de binnenrand van de 
douchegoot (gebruik een warmtepistool om het vinyl 
zacht te maken).

Vergrendel de vinylvloer door het vergrendelingselement 
in het afvoergebied te plaatsen. Draai de meegeleverde 
schroeven vast om het vinyl vast te zetten.

Leg het afvoerrooster er op.
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1. Binnen het kader van de garantie is Wiper sp. z o.o. verplicht om fysieke gebreken van het
verkochte product kosteloos te verhelpen. De garantie geldt 25 jaar vanaf de aankoopdatum op 
de bon of factuur.

2. De fabrikant garandeert dat het gekochte product is vervaardigd conform het goedgekeurde
ontwerp, dat het beschikt over de eigenschappen die zijn vermeld op de technische kaart en 
dat het vrij is van defecten. Verder heeft het product de technische parameters voor dit 
producttype en voldoet het aan de normen uit de conformiteitsverklaring.

3. De bon of factuur is de grondslag voor de garantie.

4. Garantie wordt verleend aan de persoon/#rma op de factuur.

6. De garantie betreft het gekochte product en geeft geen recht op restitutie van de kosten of
uitkering van een schadevergoeding. Een dergelijke situatie kan alleen het gevolg zijn van een
gerechtelijke uitspraak, binnen het kader van de wet.

7. Wiper is verplicht om klachtmeldingen binnen 14 werkdagen na registratie af te handelen.

8. Indien de klacht wordt erkend, verplicht de fabrikant zich om het volledige product of de 
defecte onderdelen te vervangen binnen 14 werkdagen na erkenning van de klacht. Deze 
keuze is aan de fabrikant en vereist geen goedkeuring van de klant,

9. Alle vorderingen uit hoofde van de garantie moeten worden ingediend bij de verkoper.

5 .Deze garantie omvat geen producten die beschadigd zijn geraakt ten gevolge van:

5.1 – onjuist gebruik en onderhoud, in strijd met het beoogde doel,

5.2 – mechanische beschadiging van het product na aankoop, tijdens transport of 
gedurende,

5.3 – montage in strijd met de handleiding van de fabrikant, pogingen tot technische 
wijzigingen of ingrepen in de productstructuur na aankoop, evenals gebruik nadat 
gebrekkige werking is vastgesteld,

5.4 – invloeden door chemische sto#en die niet vallen onder de bestendigheid tegen 
materiaal met symbool 0H18N9/0H18N10 volgens de Europese normen EN10088-1, 
EN10088-2, EN10088-3,

5.5 – schade door overmacht en natuurrampen.


