
W zestawie
Included
Im Lieferumfang
В комплекте

Podkładka gumowa
Rubber washer
Gummi-Unterlegscheibe
Резиновая прокладка

Nakrętka dociskowa
Fixing nut

Гайка нажимная

Podkładka
Washer
Unterlegscheibe
Прокладка

Nakrętka
Nut

Гайка

Podstawa mosująca
Base

Основание для крепления

Pierścień
Ring
Ring

Кольцо

PL Powierzchnię produktów należy czyścić miękką ściereczką 
z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego lub roztworu 
kwasku cytrynowego. Niewskazane jest stosowanie szorstkich 
materiałów ani żrących lub ścierających środków czyszczących, 
ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia powłoki. 
Po więcej informacji i przydatnych wskazówek dotyczących 
dbania o produkty zapraszamy na omnires.com.

EN

as corrosive or abrasive cleaning agents, is not recommended 

DE Die Produktoberfläche ist mit einem weichem Tuch und einem milden 

werden, da sie zu Beschädigungen der Beschichtung führen können. 

finden Sie auf der Webseite omnires.com.

RU Поверхность продуктов чистить мягкой салфеткой с добавлением 
деликатного моющего средства или раствора лимонной кислоты. 
Не рекомендуется использовать жесткие, едкие или абразивные 
моющие средства во избежание повреждения покрытия. 
Больше информации и полезных советов по уходу за продуктами 
вы найдете на сайте omnires.com.

omnires.com

AM5214CR
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Wyprowadzenie wody do wylewki
Outlet

Ableitung von Wasser in den Ausguss
Вывод воды в излив

Umywalka
Basin
Waschbecken
Pаковина
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Doprowadzenie 
wody gorącej
Hot water
Warmwasserzulauf
Подвод горячей воды

Doprowadzenie 
wody zimnej
Cold water
Kaltwasserzulauf
Подвод холодной воды
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