
 

 

GRATULUJEMY! 

W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny zlewozmywak ANFRA BIS. 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna 
technologia i eleganckie wzornictwo. Aby zagwarantować Państwu długoletnie  

i niezawodne korzystanie ze zlewozmywaka prosimy o uważne przeczytanie zaleceń 
montażu, pielęgnacji i użytkowania. 

 

IDENTYFIKATOR PRODUKTU 

 

Model …………………………………………………………………….…………………………………. 

 

Data sprzedaży………………………………………………………………………….……………….. 

 

Rachunek nr ……………………………………………………………………………..………………. 

 

Pieczęć i podpis sprzedawcy 
………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

1.ZAKRES GWARANCJI 
1.1 Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie zlewozmywaków kuchennych 
produkowanych przez firmę ANFRA BIS (dalej „Produkty”, „Zlewozmywaki”) 
zakupionych przez Konsumentów w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego w celach 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej po 1 października 2013 roku. Są one przeznaczone do 
eksploatacji wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. 

1.2 Firma PPUH ANFRA BIS Lidia Frajs (dalej „Gwarant”) z siedzibą w Bielsku,  

ul. Piaskowa 9, 64-400 Międzychód, gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane  

i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek opisanych w punkcie 3.1 oraz, że przy 
prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały 
prawidłowo. 

 

 
2.OKRES GWARANCJI 
2.1 Gwarant udziela 15-letniej gwarancji na zlewozmywak ANFRA BIS. Gwarancją nie 
są objęte akcesoria dodatkowe takie jak: odpływ, syfon, wkładki zlewozmywakowe i 
inne. 
 

3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA 
3.1 Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji dotycząca zlewozmywaków 
obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki, tj. pęknięcia  
i odbarwienia wewnętrzne; odkształcenia fabryczne powstałe w procesie 
produkcyjnym. 

3.2 W zlewozmywakach dopuszczalne jest wygięcie do 3mm, które jest niwelowane 
dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie to jest wynikiem procesu technologicznego, 
ale nie jest traktowane jako wada lub usterka i nie podlega niniejszej gwarancji. 

 

4. WYŁĄCZENIA 
4.1 Gwarancja nie obejmuje czynności pielęgnacyjnych możliwych do wykonania przez 
Konsumenta, opisanych w instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np. bieżące 
konserwacje, odkamienianie czy czyszczenie. 

4.2 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady lub usterki produktów powstałe 
na skutek: 

a. uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika 
lub Kupującego, 

b. nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, 
Użytkownika lub Instalatora, 

c. zastosowania części nieoryginalnych przy montażu, demontażu lub w związku z 
nimi, 

d. niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń mechanicznych), 

e. niewłaściwej pielęgnacji, 

f. samodzielnych przeróbek, 

g. innych wad, usterek spowodowanych niedochowaniem należytej staranności przez 
Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego. 

4.3 Powłoki produktów winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu 
dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Uszkodzenia 
mechaniczne powłok produktów stwierdzone po zakupie wykluczają 
odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za braki w 
dostarczonych elementach, do sprawdzenia kompletności których Kupujący jest 
zobowiązany przy zakupie, tj. przy wydaniu mu produktów przez Sprzedawcę. 

4.4 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób 
lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w 
punktach 4.2 i 4.3. 

 

5.WARUNKI 
5.1 Gwarant uznaje ważność i skuteczność wyłącznie czytelnie wypełnionej, 
podstemplowanej i podpisanej przez Gwaranta lub Sprzedawcę karty gwarancyjnej  

z dołączonym dowodem zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu. Konsument 
zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu, co jest 
warunkiem przyjęcia reklamacji. 

5.2 Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży wpisana do karty 
gwarancyjnej, która nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od wydania 
produktów z magazynu Gwaranta. 

5.3 Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z treścią gwarancji przed 
zakupem. Ponadto Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami 
montażu i pielęgnacji oraz do ich przestrzegania. 

5.4 Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu się usterki lub 
wady, nie później jednak niż 14 dni od daty stwierdzenia ich występowania. 

5.5 W razie zaginięcia lub utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień 
gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane. 

5.6 Podstawą reklamacji zlewozmywaków jest paragon lub faktura z widoczną i 
czytelną datą sprzedaży. Data ta jednocześnie wyznacza początek biegu okresu 
gwarancji i nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od wydania produktów z 
magazynu Gwaranta. 

 

6. UPRAWNIENIA 
6.1 Uprawnienia z gwarancji obejmują bezpłatną naprawę produktów albo wymianę 
części produktów lub produktów, w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa. 

Podczas usuwania wad lub usterek Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji, czy 
części produktów lub produkty będą naprawiane czy wymieniane na nowe, przy czym 
części wymienione stają się własnością Gwaranta. 

6.2 Wady lub usterki określone w pkt.3.1, w ramach zakresu gwarancji będą usuwane 
bezpłatnie w najkrótszym możliwie terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku 
koniczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn 
niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia 
wymienionego terminu. 

6.3 Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad 
określonego w punkcie 6.1. 

6.4 Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i ponownego montażu zlewozmywaka w 
przypadku stwierdzenia wady i wymiany zlewozmywaka na nowy. 

 

 

 

 

7. NIEUZASADNIONE KOSZTY 
7.1 Wszystkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Konsument na podstawie 
niniejszej Gwarancji. 
 

8. INNE 
8.1 W przypadku uznania reklamacji i wymiany produktu na nowy, termin gwarancji 
biegnie od nowa. 

8.2 Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy. 

8.3 Gwarant nie odpowiada za wpływ użytkowanych prawidłowo i z należytą 
starannością produktów na pracę urządzeń innych producentów zgodnie z 
załączonymi instrukcjami. 

8.4 Niniejsza gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową 
(rękojmią). 

8.5 Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów 
podyktowanych postępem technicznym bez uprzedniego zawiadomienia. 

 

 

Data zgłoszenia reklamacji …………………………………….…………………………………….. 



 

 

 

Opis usterki ………………………………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data naprawy ……………………………………………………………………………..……………….. 

 

Opis naprawy ………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i podpis ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA



 

 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW 

 
Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu.  

Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde 
przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami. Uważać 
na ostre krawędzie. 

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić czy wymiary zlewozmywaka pasują do 
blatu i szafki kuchennej. Ustalić miejsce instalowania zlewozmywaka, uwzględniając 
położnie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów 
mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

 

ZLEWOZMYWAK WPUSZCZANY W BLAT 
Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy 
wyciąć szablon z dołączonego kartonu po wewnętrznej linii. Szablon przyłożyć do 
płaszczyzny blatu, aby uniknąć przesuwania się szablonu radzimy przykleić go w kilku 
miejscach taśmą, np. papierową. Używając miękkiego ołówka obrysować szablon 
zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi. Usunąć szablon. Narysowana 
linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu. Nawiercić wiertarką 
odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając 
się utrzymać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po 
wewnętrznej stronie narysowanej linii. Wyciętą krawędź dokładnie oczyścić z kurzu. 
Po obwodzie zlewozmywaka nałożyć silikon, umieścić zlewozmywak dokładnie w 
przygotowanym otworze i naczyniami wypełnionymi wodą docisnąć zlewozmywak aż 
do stwardnienia silikonu. Nadmiar silikonu który wypłynie poza obrzeże należy usunąć  
mokrą ścierką.  

Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA 
ZLEWOZMYWAKA  
 

CODZIENNA DBAŁOŚĆ O ZLEWOZMYWAK 
Aby utrzymać zlewozmywak w znakomitej formie i cieszyć się jego atrakcyjnym 
wyglądem przez długi czas należy przestrzegać poniższych prostych zaleceń. 

Silne zasady jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, silne rozpuszczalniki do farb i 
lakierów oraz inne nie rozcieńczone substancje zawierające niszczące czynniki 
chemiczne winny być stosowane z dala od zlewozmywaka, gdyż mogą one mieć 
wpływ na pogorszenie się stanu powierzchni lub przy długotrwałym kontakcie, 
spowodować jej uszkodzenie. 

Zlewozmywaki są odporne na uszkodzenia oraz temperaturę do ok. 200 stopni. Należy 
jednak pamiętać, że temperatura dna garnka zdjętego z kuchenki gazowej czy płyty 
grzejnej jest dużo wyższa (może sięgać nawet 400 stopni) i dlatego nie należy stawiać 
gorących naczyń bezpośrednio na zlewozmywaku, gdyż może to spowodować 
odbarwienia lub uszkodzenia powierzchni. Niewskazane jest też wlewanie do 
zlewozmywaka rozgrzanego tłuszczu ze smażenia.  

W warunkach normalnego użytkowania, zlewozmywak nie powinien zostać 
uszkodzony przez stosowane w kuchni sztućce, naczynia itp. Jednakże w przypadku 
wyjątkowo silnego uderzenie lub zbyt dużego nacisku może powstać odprysk lub 
zarysowanie powierzchni. Ciężkie lub ostre przedmioty, spadające na zlewozmywak 
również mogą go uszkodzić. Nie wolno używać zlewozmywaka jako deski do krojenia, 
ciąć ani siekać żywności bezpośrednio na żadnej jego części. Uwaga: wlewanie chloru, 
benzyny, acetonu lub innych rozcieńczalników może spowodować nieodwracalne 
uszkodzenie zlewozmywaka. 

 

 

 
 

ZLEWOZMYWAK NAKŁADANY 
Zlewozmywak nakładany przeznaczony jest do montażu na typowych szafkach o 
wymiarach 80cm x 60cm. Montaż należy przeprowadzić po ustawieniu szafki w 
wybranym miejscu kuchni.  

Po rozpakowaniu, zlewozmywak nałożyć bezpośrednio na szafkę. Miejsce styku 
zlewozmywaka ze ścianą warto zabezpieczyć specjalnymi listwami lub silikonem 
sanitarnym.  

Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe. 

 

ZLEWOZMYWAK PODWIESZANY / PODBLATOWY 
Zlewozmywaki podwieszane montuje się pod blatami wykonanymi z kamienia 
naturalnego lub z konglomeratu. Nie należy komór podwieszanych montować w 
blatach wykonanych z płyt laminowanych, gdyż ich przycięte krawędzie nie są 
odporne na wilgoć. 

Miejsce styku z blatem należy uszczelnić silikonem sanitarnym. Zlewozmywak 
umieścić dokładnie pod przygotowanym otworem, następnie przymocować go do 
blatu specjalnymi uchwytami dostarczonymi w komplecie. Na koniec należy podłączyć 
syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe. 

Przygotowanie i wykonanie otworu w blacie oraz montaż zlewozmywaków 
podwieszanych  zaleca się powierzyć wykwalifikowanym fachowcom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CZYSZCZENIE ZLEWOZMYWAKA 
Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka po użyciu jest przemywanie go 
płynnymi środkami czyszczącymi i ciepłą wodą. Powierzchnię można następnie 
wytrzeć do sucha czystą i miękką ściereczką. Ten sposób czyszczenia wykonywany 
regularnie powinien być wystarczający do utrzymania powierzchni zlewozmywaka w 
czystości i wolnej od plam. Wszelkie pozostające na powierzchni zlewozmywaka ślady 
można usunąć płynnymi mleczkami czyszczącymi. 

Silnie plamiące substancje jak barwniki, kawa, herbata lub soki z warzyw i owoców 
powinny być zmyte jak najszybciej. Nie wolno pozostawiać do wyschnięcia 
skoncentrowanych wybielaczy na powierzchni zlewozmywaka, gdyż mogą one 
spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. 

Należy zawsze unikać ściernych środków czyszczących takich jak metalowe myjki, 
druciane szczotki, czy  zmywaki z waty stalowej. Przedmioty te w trakcie używania 
mogą wytrącać drobiny metalu, które mogą rysować i korodować na powierzchni 
zlewozmywaka. 

W przypadku występowania wody twardej należy zapobiegać osadzaniu się kamienia, 
jako że plamy osadu 
kamienia powstają bardzo 
łatwo i powodują wrażenie 
odbarwienia powierzchni 
zlewozmywaka. Osady z 
kamienia można łatwo 
usunąć przy pomocy octu. 

 

 
 


