
EUROPEAN SHOWER TRAY PANEL INSTRUCTION



Tray panel clips x 4

Fit the tray panel clips along
with the shower tray feet in
the required positions as 
shown above and below. Using a fine toothed saw, cut the tray panels to the

required size and carefully push into position ensuring
the panel fits firmly between the tray and tray panel clips.

STEP 1STEP 1

STEP 2STEP 2

EUROPEAN SHOWER TRAY PANEL CLIP INSTRUCTION

Please note, the tray shown in the guide is for IlIustraional pruposes only and may vary from your chosen tray. 021216
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Anleitung für Europäische Duschwannenanker-Clipverkleidung 

Schritt 1

Die Ankerclips müssen zusammen
mit den Wannenfüßen in der 
(siehe Bild oben/unten) angezeigten
Position befestigt werden

Schritt 2

Mit einer feingezahnten Säge die Duschwanne 
zur gewünschen Größe zuschneiden. 
Vorsichtig die Verkleidung in Position drücken bis die 
Verkleidung zwischen Wanne und den Anker- Clips befestigt ist.

Bitte beachten Sie, die abgebildete Wanne dient nur zur Darstellung und kann sich daher von der Wanne Ihrer Wahl unterscheiden.

4x Wannen Anker-Clip
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KROK 1KROK 1

KROK 2KROK 2

021216/1
4x Plastový držák panelu 

Vezměte prosím na vědomí, že vanička uvedená v manuálu plní pouze informativní funkci a od vámi vybrané vaničky se může lišit.

Použijte jemně ozubenou pilku ke zkrácení panelu
na požadovanou délku. Opatrně zatlačte panel do
požadované polohy a ujistěte se, že pevně zapadá mezi vaničku
a plastový držák.

Umístěte plastový držák
na nožičku vaničky do 
požadované pozice viz. 
obrázky A-B.

Návod na montáž panelu ke sprchovým vaničkám
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KROK 1KROK 1

KROK 2KROK 2
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4x plastový držiak panelu
Vezmite prosím na vedomie, že vanička uvedená v manuáli plní iba informatívnu funkciu a od Vašej vybranej vaničky sa môže líšiť.

Použite jemne ozubenú pílku ku skráteniu panelu na 
požadovanú dĺžku. Opatrne zatlačte panel do požadovanej 
polohy a uistite sa, že pevne zapadá medzi vaničku a plastový 
držiak.

Umiestnite plastový 
držiak na nožičku 
vaničky do požadovanej 
pozície, viď. Obrázky A-B

Návod na montáž panelu ku sprchovým vaničkám
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