
1. Zlewozmywak należy umieścić na blacie do góry dnem, w miejscu przewidzianym na obsadzie 

w blacie. Obwód zlewozmywaka obrysuj ołówkiem na blacie. UWAGA! Upewnij się, że wycinając otwór, komory 

zlewozmywaka znajdują się w świetle szafki znajdującej się pod nim.

2. Obrys zlewozmywaka zmniejszyć dokładnie o 10 mm – w ten sposób powstanie linia wycięcia otworu.

3. Należy nawiercić wiertarką otwór fi 10 mm od którego nastąpi wycinanie. Wycinaj starannie po obrysie otwór na 

blacie.

4. Po wycięciu, otwór dokładnie oczyścić za pomocą odkurzacza.

5. Silikon rozprowadzić na wewnętrznych krawędziach otworu, tak aby ewentualny wyciek wody nie mógł 

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad 

na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za 

ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania 

montażu producent nie ponosi odpowiedzialności. 
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6. Zlewozmywak obróć dnem do góry, następnie na jego krawędzie nanieś silikon.

7. Umieść zlewozmywak w przygotowanym wcześniej otworze i dociśnij do blatu. 

W razie potrzeby usunąć nadmiar silikonu palcem lub ścierką zwilżoną roztworem 

ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń.

8. Sprawdzić umieszczenie klamer mocujących. Luźnie klamry umieścić w 

wycięciach na spodniej stronie zlewozmywaka.

9. Po włożeniu zlewozmywaka w przygotowany otwór należy dokręcić klamry za 

pomocą śrubokrętu. 

10. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem, a blatem jest w 

całej długości szczelnie zapełniona silikonem.

UWAGA !

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem 

zlewozmywaka w blat. 



1. Zlewozmywak należy pielęgnować i impregnować tylko środkami przeznaczonymi do czyszczenia 
i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych. Preparaty te zabezpieczają przed przebarwieniami jak 
również ułatwiają jego czyszczenie.

2. Do usunięcia silniejszych zabrudzeń powierzchni zlewozmywaka, których nie możemy usunać

zwykłym środkiem czyszczącym, radzimy użyć proszku do pieczenia lub sodki oczyszczonej z

dodatkiem mleczka czyszczącego, którym czyścimy zabrudzoną powierzchnię szorstką stroną

gąbki kuchennej lub małą szczoteczką.

3. Do usuwania osadów z kamienia: możemy zastosować ocet kuchenny, który wlewamy do
zlewozmywaka w proporcjach 1:1 z ciepłą wodą. Pozostawiamy tę mieszankę na minimum 5 h,
następnie dokładnie spłukujemy i czyścimy szorstką stroną gąbki.

4. Nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaka gorących naczyń i innych przedmiotów 
nagrzanych do wysokiej temperatury np. garnek zdjęty bezpośrednio z palnika. 

5. W zlewozmywaku i jego pobliżu nie stosować wybielaczy m.in. na bazie chloru, które mogą 
doprowadzić do miejscowych przebarwień.

6. Długotrwałe pozostawienie na powierzchni pozostałości po herbacie, czy też innych substancji 
barwiących, mogą pozostawić nalot trudny do usunięcia.

7. Zlewozmywak jest odporny na zarysowania mimo tego, czynności kulinarne typu krojenie, czy też 
wrzucanie ciężkich, ostrych narzędzi nie jest zalecane, w ten sposób powstają uszkodzenia 
powierzchni, które przy dłuższym użytkowaniu stają się widoczne.

8. Na koniec dnia, po zakończeniu użytkowania, zlewozmywak należy umyć i wytrzeć do sucha przy 
czym zaleca się impregnację przynajmniej raz w miesiącu.

UWAGA! W przypadku nie zastosowania się do powyższych instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka, 
reklamacja nie będzie uwzględniona.
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WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

1. Tres sp. z o.o. jako GWARANT udziela 10 lat gwarancji na granitowe zlewozmywaki marki
BERG , obejmującej korpus zlewozmywaka, z wyłączeniem armatury przelewowo odpływowej
oraz akcesoriów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem - np. korka automatycznego.

2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym - rysy,
pęknięcia itp. Uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia oraz wszystkie inne mające widoczne
znamiona powstania w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu, konserwacji, pielęgnacji w
tym pozostałości po silnie barwiących resztkach pokarmu lub napojów nie usuniętych od razu po
powstaniu - NIE podlegają warunkom 10-letniej gwarancji. Przez niewłaściwe użytkowanie rozumie 
się również kontakt z bardzo gorącymi patelniami (należy używać trójnogu lub podkładki).

3. Zlewozmywaki BERG przeznaczone są do użytku tylko i wyłącznie w gospodarstwie domowym.

4. Gwarancja ważna jest tylko wraz z wypełnioną oryginalna karta gwarancyjną wydaną przez TRES 
sp. z o.o. podpisaną i opieczętowaną wraz z dołączonym dowodem zakupu (FV lub paragonem 
fiskalnym).

5. Każda reklamacja z opisem wady zlewozmywaka musi być zgłoszona na piśmie i zostanie 
rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać na stronie 
www.berg-agd.pl w zakładce: Serwis i pomoc techniczna.

6. W momencie uznania reklamacji gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy nowej, wolnej
od wad, bądź w wypadku braku możliwości wymiany na identycznych model w tym samym kolorze - 
zaproponowany zostanie model najbardziej zbliżony co do kształtu i koloru reklamowanego 
zlewozmywaka, wyrobu tego samego producenta.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z dojazdem i przystąpieniem do
zgłoszenia pokryje zgłaszający.
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