
  
 

 
 

Hygienic Solutions 

NIP 778-13-42-896 
Bank: Santander Consumer Bank SA, 67 1090 2590 0000 0001 3487 3508 (PLN) 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000622628,  

kapitał zakładowy 106 430,94 PLN (w 100% wpłacony). 

Faneco Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Za Bramką 12a/5 

61-842 Poznań 
NIP 778-13-42-896 

 
tel.: +48 61 6100212 
fax: +48 61 6100307 

info@faneco.com 
  

 

 

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU PORĘCZY 

DO WC 
      
 
1. PRZEZNACZENIE 
Uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych pomaga w utrzymaniu równowagi oraz 
przemieszczaniu się, zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń sanitarnych. 
Wyrób ten przeznaczony jest do użytkowania w mieszkaniach, domach opieki, placówkach zdrowia 
itp.  
 
2.   MOCOWANIE DO PODŁOŻA 
Uchwyt można zamocować do podłoża w pozycji poziomej, pionowej, bądź pod kątem w zależności 
od rodzaju uchwytu oraz potrzeb użytkowników. 
Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów stalowych po uprzednim nawierceniu w podłożu 
otworów o średnicy odpowiadającej plastikowej części kołka rozporowego i głębokości 
przekraczającej długość tego kołka w rozstawie odpowiadającym otworom w rozetce. 
W wywiercone otwory należy wbić plastikowe elementy kołków a między podłoże a uchwyt założyć 
podkładki plastikowe (uszczelki) zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem. 
Wkręty stalowe należy wkręcić do przygotowanych otworów na pełną ich długość we wszystkie 
otwory przewidziane przez producenta w danym rodzaju uchwytu. 
Dołączone do uchwytu wkręty można zastosować do podłoża wykonanego z pełnej cegły, betonu. Do 
podłoża wykonanego z siporexu, cegły dziurawki, należy stosować wkręty o zwiększonej długości 
(minimum 80 mm). Nie zaleca się stosowania uchwytów na podłoża wykonane z gips-kartonu lub 
drewniane o grubości mniejszej niż 50 mm. 
Po zamocowaniu uchwytu należy sprawdzić czy zamocowanie go do podłoża posiada odpowiednią 
wytrzymałość. 
 
Dopuszczalne obciążenie przewidziane przez producenta wynosi 120 kg. 
 
3.   DEZYNFEKCJA 
Uchwyty są produktem wielokrotnego użytku. W celu zachowania należytego stanu higieny po 
każdorazowym użyciu należy produkt umyć roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) 
Dezynfekować środkami typu Incidin Plus, Incidur, Medi-Sept. 
 
OSTRZEŻENIE: 
ZWRÓC UWAGĘ NA RODZAJ PODŁOŻA, DO KTÓREGO MOCUJESZ UCHWYT. 
UCHWYT NALEŻY PRZYKRĘCIĆ NA WSZYSTKIE WKRĘTY. 


