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Стъпка 4: Фиксиране на стоящата тоалетна 
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отвор в стената

Стъпка 5: Свързване на тоалетното казанче

 Ако искате да монтирате стояща тоалетна чиния с
хоризонтално оттичане, поставете я  до стената  и  
измерете разстоянието между хоризонталния 
отвор  на  тоалетната  чиния и канализационния
отвор в стената.

  Нивелирайте казанчето върху стената с помощта на
нивелир и маркирайте монтажните отвори. След това
пробийте  отворите  и монтирайте казанчето на стената.
Сега можете да свържете казанчето с тоалетната чиния и
с водоснабдителната мрежа.

   Преместете стоящата тоалетна чиния до крайната й
позиция. Отбележете монтажните отвори на пода.
Преместете тоалетната чиния настрана. Преди да започнете
да  пробивате  монтажните   отвори   залепете  парче
самозалепваща лента върху местата, където ще пробивате.
Така няма да се изплъзва свредлото на бормашината
и плочките няма да се повредят при пробиване.
След това пробийте отворите с бормашина.

   Преместете тоалетната чиния върху монтажните отвори
и я поставете в окончателната й позиция. Уверете се, че
хоризонталният   отвор   на   тоалетната   чиния   и
канализационният  отвор  в  стената  са  свързани    с
маншона. Входът в стената може да бъде прикрит с 
декоративна розетка. Имайте предвид,  че  розетката  
трябва  да  бъде нанизана на маншона преди да го 
свържете с канализационния отвор на стената. 
Фиксирайте тоалетната чиния към пода с помощта 
на винтовете, доставени в комплект с нея.

   Подборът на маншон  за  мръсна вода се прави в
зависимост от разстоянието между тоалетната чиния
и изхода на мръсния канал. При по-голямо разстояние
използвайте  гофриран  маншон,  а при по-малко -
стандартен, с фиксирана дължина.

I. Тоалетна чиния с хоризонтално 
оттичане
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Монтаж на стояща 
тоалетна чиния

Желаете да монтирате сами стояща тоалетна чиния 
с тоалетно казанче в банята си или да замените 

старата? Няма проблем. Ние ще Ви покажем как да 
монтирате професионално своята тоалетна чиния.

При избора на тоалетна чиния обърнете внимание на 
лесна за поддържане керамика: модерните покрития 
отблъскват варовик и замърсявания. Почистването 

е по-лесно и можете да си спестите употребата на 
агресивни почистващи препарати.

Стъпка 2: Фиксиране на стоящата тоалетна чиния

Стъпка 3: Свързване на тоалетното казанче

изместен център. При сиви канализационни тръби (HT)
използвайте такива маншони. Тогава тръбата се уплътнява
с намиращото се в маншона уплътнение. Ако във Вашата
баня се намира стара чугунена тръба, вие ще се нуждаете
от допълнително гумено уплътнение.  Това намалява
диаметъра на чугунената тръба,  за да може маншонът
с изместен център да пасне.
  Поставете тоалетната чиния върху тръбата и маркирайте
отворите върху пода. Сега можете да изместите тоалетната
чиния настрана и да разпробиете отворите в пода.
  Поставете парче самозалепваща лента върху мястото,
където  ще  пробивате отвора, за да се предпазите от
подхлъзване по време на пробиване и от спукване 
на плочките.

  Монтирайте тоалетното казанче върху тоалетната
чиния. Нивелирайте казанчето върху стената с помощта
на нивелир. Маркирайте отворите и разпробийте. Сега
монтирайте казанчето на стената. Накрая свържете
тоалетната с водоснабдителната мрежа.

  Преместете тоалетната чиния върху пробитите отвори
и  я  фиксирайте  към  пода  с  помощта на винтовете,
доставени в комплект с нея.

Само с няколко стъпки можете да монтирате
стояща тоалетна чиния. Ако старата не може да
 се почисти в резултат на промяна в цвета или
има пукнатини, вече знаете как да я подмените.

Персоналът на Вашия Практикер може да ви 
посъветва в избора на правилната нова стояща

 тоалетна чиния.
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Правилният винт за 
всяка нужда

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.

 Кога се използва даден вид винтове?
Кои са предимствата на винта с кръстат пред винта 
с прав шлиц? Кога се използват винтове с фрезенкова 
глава и как видът на основата оказва влияние върху 
избора на винта? Какво означава метрична резба? 

Какви винтове се използват в комбинация с дюбели? 
На всички тези въпроси ще отговорим в следващите 

три точки.

3. Глава
   Винтовете се различават и по формата на главата им.
Чисто визуално хрумване или полуоблата, плоската и
лещовидната глава имат своето практично обяснение?
От една страна, формата на главата има  и  естетическа
причина: при дървото най-често се използват  фрезенкови
глави,  които  потъват  изцяло в  материала и оставят
повърхността  гладка,  като  след  това  отворите    на 
„потопените“ глави могат да се затварят с кит или  да  се
използват   декоративни  винтове, които разкрасяват
работния елемент.  Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли,  често
при месингови елементи  или в полиран вид.
  От друга страна, съществуват и практически причини,
които създават необходимостта за различните  форми
на главите на винтовете. Така например самонарезната
глава на винта си пробива самостоятелно пътя в дървото
с помощта на фрезовъчни резки. Четиристенът под главата
на болта предотвратява развиването му при затягане на
гайката. По такъв начин болтът може да бъде разхлабен
само от страната на гайката.
  Винтовете с плоска глава се използват тогава, когато
връзката  между  дървото  и метала трябва да остане
подвижна.  Един  екзотичен  вариант  е  винтът, който 
вместо глава има кука. Той се завива на ръка в дюбел, за
да държи въжето на простора или лампата на тавана.
Съществуват многобройни практически решения,   като
винтът за тераси,  който има  съвсем  малка глава,  за  да
не може дъждовната вода да се събира в нея.
  При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
във Вашия Практикер. Те с удоволствие ще Ви помогнат
при избора на подходящия винт.

Стъпка 1: Маркиране на позицията и 
разпробиване на отвори
  Ако желаете да монтирате стояща тоалетна чиния с
вертикално  оттичане,  първо  поставете  маншона
директно в канализационния отвор на пода. В зависимост
от модела може да ви е необходим специален маншон с

II. Тоалетна чиния с вертикално 
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