
Instrukcja montażu
Installation guide

Komfort

Dane techniczne
Technical details

Produkt jest zgodny z następującymi 
normami: EN 14527.
The product complies with the following 
harmonised standards: EN 14527.

Rozmiary podane są w mm.
Sizes are in mm.

Tolerancja +/- 5mm rzeczywistych 
rozmiarów.
Dimensional tolerance on real size +/- 5 mm.

Producent zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i ulepszeń 
produktów w dowolnym czasie bez 
uprzedniego powiadomienia.
The manufacturer reserves the right to carry 
out product modifications and improvements 
at any time without prior notice.

2.

Wymiary zewnętrzne
Outer dimensions

Brodzik

Gwarancja:  
Gwarancja jest ważna 24 miesiące, począwszy od daty zakupu przez pierwsze-
go klienta. Należy wówczas:
• przedstawić dowód zakupu, czyli paragon lub fakturę (brak przedstawienia 
dowodu zakupu unieważnia żądanie).
• skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym lub 
kontaktując się ze sprzedawcą.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  
Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja nie obejmuje:
• wad takich jak zadrapania, otarcia, plamy itp. produktów już zainstalowanych,
• zarysowań, wgnieceń i uszkodzeń od upadku itp., a także szkód związanych 
z niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania 
i przeznaczeniem produktu 
• pęknięć, plam, zabrudzeń, osadów z użytkowanej wody, pojawiających się 
w wyniku stosowania nieodpowiednich środków czyszczących, złej konserwacji 
lub konserwacji, która nie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta
• normalnego zużycia produktu, jego starzenia się lub zużycia spowodowanego 
nieużywaniem sprzętu
• wszystkich wad spowodowanych uszkodzeniem podczas transportu, montażu, 
instalacji, podłączaniem do systemów, przeprowadzonych nieprawidłowo lub 
niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta

Ten produkt musi być zainstalowany przez w pełni wykwalifikowanego 
hydraulika.  

Czyszczenie i konserwacja:
1. Do czyszczenia należy używać  miękkich ściereczek i detergentów płynnych, 
przeznaczonych do czyszczenia wanien i brodzików. Nie należy stosować 
syntetycznych materiałów włóknistych, zmywaków drucianych, bardzo silnych 
detergentów ściernych, alkoholu, kwasu przeznaczonego do użytku domowe-
go, acetonu lub innych rozpuszczalników, które mogą uszkodzić czyszczoną 
powierzchnię.
2. Produkt należy czyścić regularnie. Po umyciu dokładnie spłukać czystą wodą, 
aby usunąć resztki środka czyszczącego.
Rozwiązywanie problemów:
Wszystkie hydrauliczne połączenia muszą być wykonywane przez technika 
instalacji hydraulicznej.
Jeśli woda spływa powoli, należy upewnić się, że odpływ nie jest zatkany.
Jeżeli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, należy skontaktować się 
z najbliższym punktem serwisowym lub producentem.
W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma COSSOLID zobowiązuje 
się do dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem 
terminie lub wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa 
lub wymaga nadmiernych kosztów.

Conventional Warranty: 
the warranty is valid for 24 months, from the date of purchase by the first cus-
tomer. In order to request assistance, you must:
• provide proof of purchase, i.e. till receipt or full receipt (failure to produce the 
receipt automatically voids the request).
• contact your nearest Authorized Technical Centre or by contacting the dealer.
The warranty for sold goods does not exclude, limit or suspend the rights of the 
buyer arising from the non conformity of goods with the contract.
The warranty is valid on the territory of Poland. 

The Warranty does not cover:
• flaws such as scratches, abrasions, stains, etc. of products already installed
• scratches, dents and damage from falls and the like, as well as damage caused 
by phenomena not caused by standard product use
• cracks, splits, stains, abrasions, dirt, lime scale, smears happening during or 
resulting from the use of unsuitable cleaning products, poor maintenance or 
maintenance not carried out in compliance with the manufacturer’s instructions
• normal wear and tear, ageing or wear caused by use or non-use of equipment
• all defects caused by damage happening during transport, assembly, installa-
tion, connection to systems carried out incorrectly or not in compliance with the 
instructions provided by the Manufacturer

This product must be installed by a fully qualified plumber. 

Cleaning and maintenance:
 1. Use soft cloths and liquid detergents that are not abrasive to clean the bath. 
Do not use synthetic fibre cloths, scouring pads, metal pads, abrasive detergents 
– liquid or solid - alcohol, acids for domestic use, acetone or other solvents, 
which damage surfaces.
2. The building up of calcification has to be removed by cleaning regularly. After 
cleaning rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.
Troubleshooting:
All hydraulic connection checkup must be performed by a hydraulic installation 
technician.
If the water is slow to drain away, check that the drain is not blocked.
If the above operations do not solve the problem, contact your nearest service 
centre or the producer.
Any manufacturing defects or damages discovered and reported within the war-
ranty period will be removed by COSSOLID free of charge and as agreed with 
the customer as quickly as possible or replaced with new goods free from any 
defects if the repair is impossible or requires excessive costs.

COSSOLID Agnieszka Tesfaye
ul. Jana Kochanowskiego 9, 56-200 Góra

biuro@cossolid.pl
www.cossolid.pl

Wymiary
Dimensiones
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MTM (made to measure).
Produkt wykonany na zamówienie.

Przygotowanie do instalacji
Preparation for installation

rura odpływowa (wymiar wewnętrzny) 
40mm - socket dimensions on drainage 
(inner dimension) 40mm
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Uwaga: Należy pamiętać o zachowaniu 
miejsca na umieszczenie syfonu.
Attention: It’s obligatory to plan a recess 
for the waste.
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Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji 
należy sprawdzić, czy brodzik nie został 
uszkodzony podczas transportu. Płyta 
brodzika powinna być zabezpieczona 
podczas montażu, układania płytek, czy też 
instalacji akcesoriów łazienkowych (kabiny 
prysznicowej, baterii, itp.), aby uniknąć 
jakichkolwiek przypadkowych uszkodzeń, za 
pomocą kartonu lub polistyrenu, w który był 
zapakowany brodzik.

Attention: Before installation must be 
verified that the shower tray is intact and 
free of damage caused by shipping. Always 
protect the surface of the shower tray during 
the installation of the product in order to 
avoid any incidental damage and during the 
phase of tiling/or assembly of the bathroom 
accessories (shower cabin, taps, etc.) using 
cardboard or those pieces of polystyrene 
into the package.
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1. Instalacja na wykończonym podłożu 
i przy wykończonych ścianach.
Floor-level installation and with 
finished walls.

Test szczelności
Leak test

3. Instalacja brodzika na surowym 
podłożu, pod płytkami na ścianie.
Built-in shower tray installation.

Instalacja
Installation

Komfort
Brodzik
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brodzik – shower tray
płytki / wykończone podłoże – tiles / 
finished flooradhesive
klej – adhesive
posadzka / ściana – floor screed / wall
pianka montażowa – filling foam
klej / cement i piasek – adhesive 
/ cement and wetsand
silikon – silicone
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2. Instalacja na wykończonym 
podłożu, pod płytkami na ścianie.
Floor-level installation and under tiles.
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Uwaga: Należy używać piankę 
montażową odpowiednią do instalacji 
materiałów z tworzywa sztucznego. 
Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za uszkodzenia 
lub nieprawidłowe funkcjonowanie, 
z powodu użycia nieodpowiednich 
produktów montażowych.

Attention: Use sufficient filling foam 
suitable for lying plastic tiles. The 
manufacturer declines any liability for 
damage or malfunctioning due to the 
use of unsuitable products.
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6. Opcjonalnie / Optional


