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ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

NAKLİYE ve TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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DUŞ TEKNESİ MONTAJ UYGULAMALARI

Panelli Duş Teknesi Montajı
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Flat ve Bedensel Engelli Duş Teknesi Montajı
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Montaj Elemanları

Flat Duş Tekneleri İçin Profil Ayak Montajı

• Yeni Profil ayak setinde boru ayak ve onun ba¤lant  parças  olan boru pabuç bir profil
ayak ve destek milinden olu maktad r.

Ayak Yerleşimi
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Monoblok Duş Teknesi Montajı

Sıfır Zemin Duş Teknesi Montajı
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Installation of Monoflat Shower Trays 1 / Monoflat duş teknesi montaj adımları (Rijid boruyla)
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Points to Notice
• For the technical schemes of shower trays, the technical data sheets 

should be considered.
• The floor tiles should be even and the walls should be straight.
• We recommend to install shower trays monoflat after tiling the wall 

tiles and completing construction activities in the bathroom.
• The whole folio should just be removed after the whole installation of 

the shower tray is completed.
• Cold and warm connections must be already realized.

Dikkat Edilecek Noktalar
• Duș teknesi ile ilgili teknik ölçüler, ürünün ‘Teknik Bilgiler Föyü’nde yer 

almaktadır.
• Montaj öncesinde duș teknesinin konulacağı zeminin terazide, duvar 

köșelerinin 90° olduğu kontrol edilmelidir.
• Monoflat Duș Tekneleri’nin, duvar karoları döșendikten ve banyodaki 

inșaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmesini öneririz.
• Folyonun tamamı ancak duș teknesi montajı bitirilip, banyodaki tadilat 

bittikten sonra çıkartılmalıdır.
• Sıcak Soğuk su tesisatı hazırlanmıș olmalıdır.



Installation of Monoflat Shower Trays 2 / Monoflat duş teknesi montaj adımları (Fleksi boruyla)
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Points to Notice
• For the technical schemes of shower trays, the technical data sheets 

should be considered.
• The floor tiles should be even and the walls should be straight.
• We recommend to install shower trays monoflat after tiling the wall 

tiles and completing construction activities in the bathroom.
• The whole folio should just be removed after the whole installation of 

the shower tray is completed.
• Cold and warm connections must be already realized.

Dikkat Edilecek Noktalar
• Duș teknesi ile ilgili teknik ölçüler, ürünün ‘Teknik Bilgiler Föyü’nde yer 

almaktadır.
• Montaj öncesinde duș teknesinin konulacağı zeminin terazide, duvar 

köșelerinin 90° olduğu kontrol edilmelidir.
• Monoflat Duș Tekneleri’nin, duvar karoları döșendikten ve banyodaki 

inșaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmesini öneririz.
• Folyonun tamamı ancak duș teknesi montajı bitirilip, banyodaki tadilat 

bittikten sonra çıkartılmalıdır.
• Sıcak Soğuk su tesisatı hazırlanmıș olmalıdır.



DUŞ TEKNELERİNİN BAKIMI
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR!

KARŞILAŞABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ

Akrilik Duş Teknelerinin Temizliği

Duş Teknesi Sifon Anahtarı Kullanımı
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GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

Nakliye, Depolama

Montaj

Kullan

Tesisattaki küçük partiküller (taș, kum, çakıl, vb.), kireçlenmeden olușan yüzey deformasyonu ve arızalar,

ım, Temizliği ve Bakım



GARANTİ ŞARTLARI

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San ve Tic. A.Ş. 
Adresi: Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7 Kat.5 34394
Levent-İstanbul-Türkiye
Telefonu: 0212 371 74 32
Faks/İnternet: www.intema.com.tr
e-posta: mert.karasu@eczacibasi.com.tr
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: 

Adresi: 

Telefonu: 

Faks: 

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası: 

Firmanın Kaşesi:

1. Garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer 

alan; 
 a-Sözleşmeden dönme,
 b-Satış bedelinden indirim isteme,
 c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan “ücretsiz onarım hakkını” seçmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı; başka herhangi bir ad altında hiçbir 

ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için 
gereken azami sürenin aşılması durumunda, Tüketici Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklardan birini talep edebilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan 
talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

 Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan ve “Depolama, Nakliye, Montaj ve Kullanımda Dikkat edilecek Konular” hususlara aykırı 

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 

işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
• Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak yöntemin belirlenmesi,değiştirilecek parçaların seçimi tamamen kuruluşumuza aittir.
• Ürün üzerinde, kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. dışında herhangi bir tadilat yapıldığı takdirde bu garanti 

hükümden düşer.
• Verilen garanti, ürün kullanım kılavuzunda yeralan hususlara uyulduğu ve garanti şartlarında belirtilen, müşteriye düşen görev ve 

sorumluluklar eksiksiz yerine getirildiği sürece geçerlidir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Adres : Büyükdere Cd. Ali Kaya Sk. No: 7 Kat: 5
  34394 Levent / İstanbul / Türkiye

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Danışma Hattı : 0532 755 75 00 / 0850 311 70 70

Malın

GARANTİ BELGESİ

Cinsi : Küvet ve Duş Teknesi
Markası : VitrA
Modeli : Tüm modeller için geçerlidir

Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Bandrol ve Seri No :




