
ǰȕșȚȘțȒȞȐȧ ȏȈ ȔȖȕȚȈȎ ȕȈ 
ȔȐȊȒȈȚȈ ȏȈ ȔȖȕȚȈȎ ȗȖȌ ȗȓȖȚ

ǴȐȊȒȈȚȈ ȏȈ ȔȖȕȚȈȎ ȗȖȌ ȗȓȖȚ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ 
ȔȖȕȚȐȘȈ ǹǨǴǶ Ȋ ȗȓȖȚȖȊȍ, ȐȏȘȈȉȖȚȍȕȐ ȖȚ:

• камък
• конгломерати,
• агломерати,
• композитни материали,
с минимална дебелина 25 mm и в 
съответствие с препоръките на 
производителя на плотаhttps://primagran.com/london.html
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ЛОНДОН 80 ЛОНДОН 60 ЛОНДОН 40

ВНИМАНИЕ
МИВКАТА ЗА МОНТАЖ ПОД ПЛОТ ЛОНДОН 80 ЛОНДОН 60 ЛОНДОН 40 НЕ Е 
ПОДХОДЯЩА ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЛОТОВЕ!

O chiuvetă care poate fi construită sub un blat de lucru nu este potrivită pentru instalarea pe un blat de lemn sau pe o 
placă laminată, deoarece marginea sa nu este rezistentă la umiditate.
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450

450

ВНИМАНИЕ

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ НА КУХНЕНСКИТЕ МИВКИ

ЗА ВЪНШНИТЕ РАЗМЕРИ НА МИВКИТЕ И ИЗРЯЗВАНЕТО НА ОТВОРА В ПЛОТА Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КАМЕНОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА ИЛИ ДРУГА РАБОТИЛНИЦА СЪС 
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ПЛОТА!

ВНИМАНИЕ
ДА СЕ ПРОВЕРИ РАЗМЕРЪТ НА ШКАФА ПОД МИВКАТА

Мивката за монтаж под плот 
трябва да се побере във 
вътрешността на шкафа

Мивката за монтаж под плот може да се монтира само в плотове, изработени от камък, конгломерати, агломерати или 
композитен материал с минимална дебелина 25 mm и в съответствие с препоръките на производителя на плота.

Шкафът за монтиране на мивката трябва да 
има спусната задна летва така, че да може да 
се монтира смесителя.



1ЕТАП   
ПОДГОТОВКА 1.  ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПАКЕТА

Примерни допълнителни елементи - в зависимост от закупения комплект

Съставни елементи на монтажната скоба 

https://primagran.com/london.html

Цифров шаблон за сглобяване 
за специалиста:

Комплекти монтажни скоби x4 за модел Лондон 40 и x8 за моделите Лондон 60 и Лондон 80



2. ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
 информация за каменоделската работилница извършваща монтажа

8

ВЪТРЕШНА СТЕНА 
НА ШКАФА*

80mm
от ръба на изреза на плота

110mm
от ръба на изреза на плота

100mm
 до ръба на плота

**Залепете лентата така, че да придържа шаблона, а 
ръбът й да маркира вътрешната стена на шкафа

Примерно разположение на отворите за 
дозатора и копчето за автоматичния 
сифон.

бормашина с 8mm свредло,

отвертка,

ножовка за метал,

френски ключ,

гаечен ключ 8,

кърпа,

бял спирт, 

безцветен силикон и 

пистолет за силикон

2СТЪПКА
 ПОДГОТОВКА НА ПЛОТА

8

2

Монтажът да се 
извърши с помощта 

на асистент

Пробиване на отвори 
само от специалист - 
следвайте 
инструкциите върху 
шаблона

80mm
от ръба на изреза на плота

Лента, която държи шаблона

Лента, която държи шаблона

Лента, която държи ш
аблона

Лента, която държи шаблона



1   Проверете прилягането на мивката.

80mm
от ръба на плота

36mm

ø 35mm

36mm

Пробийте отвори от 
долната страна за 
монтажните скоби и 
отвора за смесителя. 
Отворите за монтажните 
скоби се пробиват на 
дълбочина 15mm с 
помощта на свредло 
Ø8mm.

2

15mm

ЛОНДОН 80 ЛОНДОН60 ЛОНДОН 40

Брой отвори за монтажните 
скоби:

 ЛОНДОН 80:  8 отвора
ЛОНДОН 60:  8 отвора 

 ЛОНДОН 40:  4 отвора

8 Не пробивайте отвори 
отстрани на мивката - те 
могат да пречат на 
стените на шкафа.

3СТЪПКА
МОНТИРАНЕ НА МИВКАТА В ПЛОТА

3   Разнесете добре силикона 4   Притиснете мивката към плота



Вграждане на гайката 
в плота

5

Затегнете винта до упор с отвертка, като 
същевременно застопорявате гайката с 
гаечен ключ.

Фиксирайте винта с крилчатата гайка

6a 6b 6c

6   Монтиране на монтажните скоби

7   Отстранете излишния силикон.



изчакайте 
силиконът 
да стегне

1   Завийте маркучите към смесителя

2   Завийте смесителя към плота.

1. МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛЯ

4СТЪПКА
МОНТИРАНЕ НА СМЕСИТЕЛЯ И ПОСТАВЯНЕ НА ПЛОТ ВЪРХУ ШКАФА

Препоръчваме ви да възложите на каменоделска работилница да пробие отворите в плота за смесителя и другите аксесоари
Монтажът на смесителя и сифона зависи от избрания модел.

8   Почистете повърхността с бял спирт.



1    Монтирайте оттичането в мивката.
2.  МОНТАЖ НА ОТТИЧАНЕТО

Затегнете сглобените 
компоненти с 
помощта на отвертка.

2



Завийте маркучите към водопроводната връзка.

Проверете инструкциите за 
монтаж на сифона.

1

1   Свържете сифона за вода към мивката и оттичащата тръба.

1. СВЪРЗВАНЕ КЪМ СПИРАТЕЛНИ КРАНЧЕТА

2.  МОНТАЖ НА СИФОНА

Изрежете тръбите, ако са твърде дълги като 
оставите резерв за уплътнението

5СТЪПКА
МОНТАЖ НА СИФОНА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ВОДАТА



3.ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЧОВЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Вашата мивка е готова за 
употреба.

1   Отворете кранчетата с топла и студена вода.

2    Пуснете водата в мивката.

3   Проверете плътността на сифона и спирателните кранчета.








