
 
Kadeřnická mycí mísa s odpadním zásobníkem Hairway Quick 

Model: 57071 

 
VLASTNOSTI 

 ideální pro použití doma 

 naklápěcí umyvadlo 

 nastavitelná výška 86−133 cm 

 odpadní nádoba 10 l 

 odtoková hadice dlouhá 1,5 m 

 nízká hmotnost, jednoduchá manipulace 
 

Rozměry umyvadla: délka 49 cm, šířka 47 cm, hloubka 22 cm 
 
SESTAVENÍ 

1. Vyjměte jednotlivé díly z balení a zkontrolujte, zdali nějaký nechybí nebo není 
poškozen. V opačném případě neprodleně kontaktujte dodavatele. 

2. Tyč stojanu zasuňte do 5ramenného podstavce. 
3. Na tyč nasuňte držák umyvadlové mísy a na něj nasaďte mísu. 
4. Připojte ostatní příslušenství. 

 
UPOZORNĚNÍ 

Mycí mísa je navržena tak, aby plnila svůj účel. Nepoužívejte výrobek pro jiné účely. 
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Kadernícka umývací mísa s odpadným zásobníkom Hairway Quick 
Model: 57071 

 
VLASTNOSTI 

 ideálne pre použitie doma 

 naklápacie umývadlo 

 nastaviteľná výška 86−133 cm 

 odpadná nádoba 10 l 

 odtoková hadica dlhá 1,5 m 

 nízka hmotnosť, jednoduchá manipulácia 

 
Rozmery umývadla: dĺžka 49 cm, šírka 47 cm, hĺbka 22 cm 
 
ZOSTAVENIE 

1. Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte, či nejaký nechýba alebo nie je 
poškodený. V opačnom prípade bezodkladne kontaktujte dodávateľa. 

2. Tyč stojana zasuňte do 5ramenného podstavca. 
3. Na tyč nasuňte držiak umývadlové misy a naň nasaďte misu. 
4. Pripojte ostatné príslušenstvo. 

 
UPOZORNENIE 

Umývacie misa je navrhnutá tak, aby plnila svoj účel. Nepoužívajte výrobok na iné účely. 
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Hairway Quick basing bowl with a drain reservoir 

Model: 57071 

 
FEATURES 

 ideal for home use 

 tilting sink 

 adjustable height 86−133 cm 

 drain container 10 l 

 1,5 m drain hose 

 low weight, easy manipulation 
 

Sink dimension: lenght 49 cm, width 47 cm, depth 22 cm 
 
CONSTRUCTION 

1. Remove the individual parts from the package and check for any missing or 
damaged parts. Otherwise contact the supplier immediately. 

2. Insert the rack bar into the 5-rack base. 
3. Slide the basin bowl holder onto the bar and place the bowl on it. 
4. Connect other accessories. 
5.  

WARNING 

The sink is designed to fulfill its purpose. Do not use the product for other purposes 
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