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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мойки торговой марки ZERIX из композитного кам-

ня изготавливаются из экологически чистого сырья.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Мойки ZERIX изготавливаются из композитного 

камня, в состав которого входит 80% кварцевого 

песка 20% полимерных связующих. Также мойки 

имеют верхний водоотталкивающий слой gelcoat.

Благодаря тому, что каждая крошка кварцевого 

песка в материале заключена в полимерную обо-

лочку, изделия из него приобретают повышенную 

практичность и долговечность. Поверхность не 

впитывает пыль, грязь и жир, а также не требует 

специальных средств для ухода. По эксплуатаци-

онным качествам вся продукция из композитного 

камня прочнее аналогов из натурального камня в 

2-3 раза, не разрушается со временем, не меняет 

цвет и яркость под воздействием УФ излучения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
И БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Модельный ряд кухонных моек ZERIX предлагает 

большой выбор моек различной формы, с одной и 

двумя чашами, а также большое разнообразие цве-

товых решений.
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СРОК СЛУЖБЫ

Высокие стандарты качества производителя по-

зволяют обеспечить 10 лет безупречной службы 

мойки ZERIX при соблюдении условий эксплуата-

ции.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Кухонные мойки ZERIX изготавливаются с при-

менением инновационной биодобавки IONPURE, 

в состав которой входят ионы серебра. При кон-

такте с влагой ионы металла активируются, унич-

тожая микробы и болезнетворные инфекции, 

обеспечивая высокую антибактериальную защи-

ту и безопасную среду.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Внимание! Перед сборкой внимательно оз-

накомьтесь с этой инструкцией!

При самостоятельной установке мойки соблю-

дайте меры предосторожности и используйте ин-

дивидуальные средства защиты. (Рис. 1)

Рис. 1
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Для установки Вам понадобятся:
 – карандаш
 – дрель со сверлом 10 мм
 – лобзик с пилочкой для ДСП
 – фонарик
 – молоток
 – пробойник (также подойдет болт)
 – напильник слесарный, полукруглый
 – клей-герметик (рекомендуется прозрачный 
силикон)

 – влажная тряпка
 – индивидуальные средства защиты: перчатки, 
очки, респиратор.

1. Приготовьте необходимую фурнитуру. Упаковку 

и подкладочный материал можно использовать 

как вспомогательный материала при монтаже.

2. Для начала необходимо аккуратно наметить ме-

сто на рабочем столе установки мойки. Положите 

мойку плоской стороной на столешницу и обведи-

те контур строго по краю мойки.

3. Проведите второй контур меньшего размера, 

отступив от намеченного края 1-1,5 см.

4. Выпилите монтажное отверстие по второму 

(внутреннему) контуру мойки. Просверлите дрелью 

отверстие диаметром 10 мм в четырех углах наме-

ченной линии, затем с помощью лобзика строго 

вдоль линии выпилите установочное отверстие.
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5. Отверстие в столешнице тщательно очистите 

от пыли и опилок.

6. В зависимости от того, с какой стороны вы 

хотите установить смеситель, справа или слева 

от чаши мойки, нужно сделать отверстие диа-

метром 35 мм. Формировать отверстия необхо-

димо на мойке, которая стоит на рабочем столе 

на своем посадочном месте.

7. На обороте мойки вы видите ослабленные 

литые пробки, которые были просверлены на 

заводе. 

8. Чтобы наметить на лицевой поверхности ме-

стоположение пробки, подсветите его фонари-

ком с обратной стороны и посередине свечения 

поставьте карандашом точку.

9. Установите пробойник на отметку и аккурат-

но ударьте по нему молотком. Так как отверстие 

практически высверленные, сильно бить не 

надо, достаточно легкого удара по пробойнику.

10. С помощью молотка и пробойника осторож-

но расширьте отверстие.

11. Затем напильником необходимо выровнять 

края. В результате вы получите аккуратное от-

верстие для смесителя диаметром 35 мм.

12. Нанесите клей-герметик на торцевую по-
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верхность среза по периметру выреза однород-

ным слоем без пропусков.

13. Установите мойку в вырез столешницы, раз-

местив строго по центру, и плотно прижмите. 

Устраните излишки герметика влажной тряпкой. 

Дайте высохнуть в течение 5 часов для выполне-

ния дальнейших действий.

14. После того, как герметик затвердеет, можно 

приступать к монтажу смесителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки и хранения изделие 

должно находиться в вертикальном положении 

(если не обозначено иначе манипуляционными 

знаками на упаковке) на ровной жесткой поверх-

ности.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Производитель гарантирует, что приобретенная 

Вами мойка ZERIX дальше ( «Изделие») с гаран-

тийным талоном на момент покупки является ком-

плектной и соответствует стандартам качества.

2. Производитель обеспечит бесплатный ремонт 

Изделия только в случае обнаружения дефектов 

производственного характера.

3. Гарантийный срок мойки ZERIX составляет  

2 года со дня покупки.
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4. Производитель оставляет за собой право отка-

зать в бесплатном гарантийном ремонте в таких 

случаях:
 – если отсутствуют документы, подтверждающие 
приобретение Изделия (товарный или кассовый 
чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, 
упаковка завода-изготовителя)

 – если в гарантийном талоне есть исправления, 
не заверенные Производителем;

 – если есть механические повреждения, получен-
ные в результате неправильной эксплуатации, 
установки или транспортировки;

 – если обнаружены несанкционированные изме-
нения конструкции Изделия вследствие само-
стоятельной неквалифицированной установки;

 – если изделие эксплуатировалось не в соответ-
ствии со своим целевым назначением или в ус-
ловиях, для которых оно не предназначено;

 – если повреждения поверхности Изделия вызва-
ны использованием средств по уходу, содержа-
щих агрессивные химические вещества (кисло-
ты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие 
хлорсодержащие компоненты) и т.д.;

 – если выявлено наличие грубых механических 
повреждений и следов разборки изделия.

5. Производитель оставляет за собой право вно-

сить изменения в конструкцию изделия, а также в 

его комплектацию и дизайн.
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Внимание!

Проверьте комплектацию, внешний вид Из-

делия при получении. Факт покупки подтвержда-

ет ваше согласие с условиями гарантийного об-

служивания на приобретенное Изделие. Внешний 

вид и комплектация товара проверяются непо-

средственно покупателем при получении в при-

сутствии работника торгового предприятия. Та-

кие претензии по комплектации и механических 

повреждений Изделия не принимаются.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 – Мойка торговой марки ZERIX - 1шт.
 – Технический паспорт врезных моек ZERIX - 1шт. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются 

на изделия с момента продажи и действуют в те-

чение 2 лет при условии правильного оформле-

ния гарантийного талона, правильной установки 

и эксплуатации.

ИЗДЕЛИЕ

Zerix Handmade, модель:
Дата приобретения:
Продавец:

МП
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Мийки торгової марки ZERIX з композитного каме-

ню виготовляються з екологічно чистої сировини.

ДОВГОВІЧНІСТЬ І ПРАКТИЧНІСТЬ

Мийки ZERIX виготовляються з композитного каме-

ню, до складу якого входить 80% кварцового піску 

і 20% полімерних зв'язуючих. Також мийки мають 

верхній водовідштовхувальний шар gelcoat.

Завдяки тому, що кожна крихта кварцового піску 

в матеріалі Formastone укладена в полімерну обо-

лонку, вироби з нього набувають підвищеної прак-

тичності та довговічності. Поверхня не вбирає пил, 

бруд і жир, а також не вимагає спеціальних засобів 

для догляду. За експлуатаційними якостями вся 

продукція з композитного каменю міцніша аналогів 

з натурального каменю у 2-3 рази, не руйнується з 

часом, не міняє колір і яскравість під впливом УФ 

випромінювання.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ  
І ВЕЛИКИЙ ВИБІР КОЛІРНИХ РІШЕНЬ

Модельний ряд кухонних мийок ZERIX пропонує ве-

ликий вибір мийок різної форми, з однією і двома 

чашами, а також велику різноманітність кольорових 

рішень.
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ТЕРМІН СЛУЖБИ

Високі стандарти якості виробника дозволяють 

забезпечити 10 років бездоганної служби мийки 

ZERIX при дотриманні умов експлуатації.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ПОВЕРХНЯ

Кухонні мийки ZERIX виготовляються із засто-

суванням інноваційної біодобавки IONPURE, до 

складу якої входять іони срібла. Під час контак-

ту з вологою іони металу активуються, знищу-

ючи мікроби і хвороботворні інфекції, що за-

безпечує високий антибактеріальний захист та 

безпечне середовище.

ПРАВИЛА МОНТАЖУ

Увага! Перед складанням уважно ознайом-

теся з цією інструкцією!

При самостійному встановленні мийки дотри-

муйтесь заходів безпеки та використовуйте ін-

дивідуальні засоби захисту. (Мал. 1)

Мал. 1
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Для встановлення Вам знадобляться:
 – олівець
 – дриль зі свердлом 10 мм
 – лобзик з пилкою для ДСП
 – ліхтарик
 – молоток
 – пробійник (також підійде болт)
 – напилок слюсарний, напівкруглий
 – клей-герметик (рекомендується прозорий 
силікон)

 – волога ганчірка
 – індивідуальні засоби захисту:
 – рукавички, окуляри, респіратор.

1. Приготуйте необхідну фурнітуру. Упаковку  

і підкладковий матеріал можна використовува-

ти як допоміжний матеріал під час монтажу.

2. Для початку необхідно акуратно намітити міс-

це встановлення мийки на стільниці. Покладіть 

мийку плоскою стороною на стільницю і об-

ведіть контур строго по краю мийки.

3. Проведіть другий контур меншого розміру, 

відступивши від наміченого краю 1-1,5 см.

4. Випиляйте монтажний отвір по другому (вну-

трішньому) контуру мийки. Просвердліть дрилем 

отвір діаметром 10 мм у чотирьох кутах

наміченої лінії, потім за допомогою лобзика стро-

го вздовж лінії випиляйте настановний отвір.
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5. Отвір у стільниці ретельно очистіть від пилу  

й тирси.

6. В залежності від того, з якого боку ви хоче-

те встановити змішувач, потрібно праворуч або 

ліворуч від чаші мийки зробити отвір діаметром 

35 мм. Формувати отвори необхідно на мийці, яка 

стоїть на стільниці на своєму посадковому місці.

7. На звороті мийки ви бачите ослаблені литі 

пробки, які були просвердлені на заводі. 

8. Щоб намітити на лицьовій поверхні місце 

розташування пробки, підсвітіть його ліхтариком 

зі зворотнього боку і посередині світіння постав-

те олівцем крапку. 

9. Встановіть пробійник на позначку і акуратно 

вдарте по ньому молотком. Оскільки отвір прак-

тично висвердлено, сильно бити не треба, до-

статньо легкого удару по пробійнику.

10. З допомогою молотка і пробійника обережно 

розширте отвір.

11. Потім напилком необхідно вирівняти краї. В 

результаті ви отримаєте акуратний отвір для змі-

шувача діаметром 35 мм.

12. Нанесіть клей-герметик на торцеву поверхню 

зрізу по периметру вирізу однорідним шаром без 

пропусків.
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13. Встановіть мийку у виріз стільниці, розмі-

стивши строго по центру і щільно притисніть. 

Усуньте надлишки герметика вологою ганчір-

кою. Дайте висохнути протягом 5 годин для по-

дальших дій. 

14. Після того, як герметик затвердіє, можна 

приступати до монтажу змішувача.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Під час транспортування і зберігання виріб по-

винен знаходитися у вертикальному положенні 

(якщо це не обумовлено інакше маніпуляційни-

ми знаками на упаковці) на рівній жорсткій по-

верхні.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

1. Виробник гарантує, що придбана Вами мийка 

ZERIX далі («Виріб») з гарантійним талоном на мо-

мент покупки є комплектною та відповідає стандар-

там якості.

2. Виробник забезпечить безкоштовний ремонт Ви-

робу тільки у разі виявлення дефектів виробничого 

характеру.

3. Гарантійний термін мийки ZERIX становить  

2 роки з дня покупки.

4. Виробник залишає за собою право відмови без-

коштовного гарантійного ремонту в таких випадках:
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 – якщо відсутні документи, що підтверджують 
придбання Виробу (товарний або касовий чек, 
гарантійний талон з відміткою про продаж, 
упаковка заводу-виготовлювача);

 – якщо в гарантійному талоні є виправлення, не 
завірені Виробником;

 – якщо є механічні пошкодження, отримані в ре-
зультаті неправильної експлуатації, монтажу 
або транспортування;

 – якщо виявлені несанкціоновані зміни конструк-
ції Виробу внаслідок самостійного некваліфіко-
ваного монтажу;

 – якщо виріб експлуатувався не у відповідності 
зі своїм цільовим призначенням або в умовах, 
для яких воно не призначене;

 – якщо пошкодження поверхні Виробу викликані 
використанням засобів за доглядом, що мі-
стять агресивні хімічні речовини (кислоти, луги, 
ацетон, хлорид амонію та інші хлоровмісні ком-
поненти) тощо;

 – якщо виявлено наявність грубих механічних 
пошкоджень і слідів розбирання виробу.

5. Виробник залишає за собою право вносити 

зміни в конструкцію виробу, а також у його ком-

плектацію і дизайн.

Увага!

Перевірте комплектацію, зовнішній ви-

гляд Виробу при отриманні. Факт покупки під-
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тверджує вашу згоду з умовами гарантійного 

обслуговування на придбаний Виріб. Зовнішній 

вигляд та комплектація товару перевіряються 

безпосередньо покупцем під час отримання у 

присутності працівника торгового підприєм-

ства. Такі претензії з комплектації та механічних 

пошкоджень Виробу не приймаються.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

 – Мийка торгової марки ZERIX - 1шт.
 – Технічний паспорт врізної мийки ZERIX - 1шт. 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійні зобов’язання поширюються на виро-

би з моменту продажу і діють протягом 2 років 

за умови правильного оформлення гарантійно-

го талону, правильному монтажу та експлуата-

ції.

ВИРІБ

Zerix, модель:
Дата придбання:
Продавець:

МП



www.zerix.ua


