
Drogi Kliencie!
Dziêkujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej. 

Przed przyst¹pieniem do korzystania z produktu, prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê z instrukcj¹ 
oraz wykonanie monta¿u zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

W trosce o Twoje zadowolenie oraz bezawaryjne u¿ytkowanie 
produktów Breezz, proponujemy, aby monta¿u naszych kabin
dokonywa³ autoryzowany Serwis. Listê Serwisów znajdziesz 

na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowej www.breezz.pl 
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Przed rozpoczêciem monta¿u kabiny, prosimy o uwa¿ne i dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. 
Przedstawione w instrukcji schematy maj¹ charakter pogl¹dowy. Ró¿nice pomiêdzy rysunkami 
a fizycznym wygl¹dem elementów kabiny nie mog¹ byæ podstaw¹ do z³o¿enia reklamacji.

UWAGA! W przypadku, gdybyœcie Pañstwo zdecydowali siê na samodzielny monta¿,
pragniemy poinformowaæ, i¿ instalacja hydrauliczna, a tak¿e ew. pod³¹czenia elek-
tryczne musz¹ byæ bezwzglêdnie wykonane przez osoby do tego uprawnione. 
Instalacje musz¹ byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami bezpieczeñst-
wa i przepisami. Monta¿ powinien byæ wykonywany przez min. 2 osoby.

Czêœæ przestrzeni, która zostanie zamkniêta poprzez zamontowanie kabiny musi byæ wolna od
wszelkiego typu wyposa¿enia elektrycznego, gazowego etc., które nie jest odporne na bezpoœrednie 
oddzia³ywanie strumienia wody (np. gniazdka lub w³¹czniki elektryczne). 
Wszelkie wyposa¿enie elektryczne b¹dŸ gazowe, które znajduje siê w pomieszczeniu, gdzie 
zaplanowany zosta³ monta¿ produktu, powinno znajdowaæ siê w bezpiecznej odleg³oœci od kon-
strukcji zewnêtrznej kabiny. Ewentualny strumieñ wody, który móg³by wydostaæ siê np. poprzez
niedomkniête drzwi kabiny nie powinien spowodowaæ np. zgaszenia p³omienia piecyka lub zwarcia
w osprzêcie elektrycznym.
Pod³o¿e, na którym bêdzie ustawiony produkt powinno zapewniæ jego stabilnoœæ i pewne 
ustawienie w poziomie. Œciany powinny posiadaæ pion, zapewniaj¹cy przyleganie konstrukcji
wsporczych œcian.

Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny musi odbywaæ siê czêsto. Nale¿y bardzo
dok³adnie stosowaæ podane tu zalecenia, aby nie zniszczyæ po³ysku elementów akrylowych i czêœci
metalowych.
Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szk³o, czêœci lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe
nale¿y czyœciæ tylko delikatn¹ œciereczk¹ z u¿yciem ³agodnych detergentów – powszechnie
stosowanych p³ynów czyszcz¹cych nie powoduj¹cych œcierania. Nale¿y unikaæ stosowania pasty
œciernej, rozpuszczalników, acetonu, œrodków czyszcz¹cych oraz dezynfekcyjnych, które zawieraj¹
chlor itp.
Nie wolno u¿ywaæ œciereczek zawieraj¹cych sztuczne w³ókna, ostrych g¹bek, tamponów 
z metalowymi drutami oraz œrodków czyszcz¹cych w proszku oraz w p³ynie zawieraj¹cych substanc-
je œcierne lub amoniak, alkoholu, u¿ywanych w domu kwasów, acetonu lub innych rozpuszczal-
ników, poniewa¿ niszcz¹ one powierzchniê. Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych ¿r¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Nastêpuj¹ce materia³y mog¹ byæ szkodliwe dla zdrowia oraz powodowaæ uszkodzenie
produktu – nie nale¿y ich stosowaæ do mycia kabin: substancje zawieraj¹ce kwasy, zasady, kwas
chlorowodorowy, œrodki poleruj¹ce, szczotki nylonowe, papier œcierny oraz wszelkie inne œrodki 
i materia³y maj¹ce z³y wp³yw na zdrowie oraz mog¹ce uszkodziæ kabinê prysznicow¹.
Wapienny osad mo¿na usun¹æ kwaskiem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie i miêkk¹
œciereczk¹.
Zaleca siê zainstalowanie urz¹dzenia zmiêkczaj¹cego wodê w celu unikniêcia osadzania siê kamienia
kot³owego. 
Do czyszczenia szk³a i luster zaleca siê u¿ywanie produktów rynkowych przeznaczonych do mycia
okien (nie mog¹ zawieraæ amoniaku).
Je¿eli na powierzchni kabiny pojawi¹ siê ma³e zadrapania, mo¿na u¿yæ drobnoziarnistego papieru
œciernego (1200#) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu mo¿na jeszcze zastosowaæ zwyk³¹
pastê do zêbów lub pastê polersk¹ i ponownie wypolerowaæ te miejsca miêkk¹ œciereczk¹, uzyskuj¹c
w ten sposób now¹, czyst¹ i b³yszcz¹c¹ powierzchniê. 
Armaturê nale¿y czyœciæ regularnie, co najmniej 3 razy w miesi¹cu lub czêœciej, w zale¿noœci od
potrzeb.

Konserwacja, u¿ytkowanie i czyszczenie
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Elementy z³ocone lub chromowane nie wymagaj¹ zbyt czêstego polerowania. 
Nie nale¿y u¿ywaæ têpych narzêdzi ani no¿y do skrobania powierzchni kabiny.
Wodê nale¿y spuszczaæ natychmiast po k¹pieli, nastêpnie oczyœciæ kabinê.
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niew³aœciwym u¿ytkowaniem, monta¿em lub
pielêgnacj¹ wyrobu.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby prowadnice po których poruszaj¹ siê rolki utrzymuj¹ce drzwi
by³y wolne od zanieczyszczeñ.
Nie nale¿y pozostawiaæ bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób niepe³nosprawnych.
Nie nale¿y opieraæ o kabinê przedmiotów, które mog³yby os³abiæ (zarysowaæ) lub uszkodziæ szk³o
kabiny.
W kabinie mo¿e przebywaæ maksymalnie jedna osoba.
Nie nale¿y napieraæ, uderzaæ lub w inny niew³aœciwy sposób oddzia³ywaæ na szk³o lub profile kabiny.
Poprawnoœæ dzia³ania baterii oraz ca³ego uk³adu zasilania wodnego w du¿ej mierze zale¿y od 
jakoœci wody, jej twardoœci, nasycenia wapniem oraz zawartoœci zanieczyszczeñ takich jak piasek,
kamieñ kot³owy, itp. Jakoœæ wody decyduje o czêstotliwoœci konserwacji baterii oraz ca³ego uk³adu
przez u¿ytkownika. Zaleca siê stosowanie filtrów siatkowych w instalacjach wodoci¹gowych
(umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodoci¹gowej).

USUWANIE MATERIA³ÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ KONSTRUKCYJNYCH.
Materia³y wykonane z kartonu nadaj¹ siê do dalszego przetwarzania. Taœmê klej¹ca i PE foliê zabez-
pieczaj¹c¹ nale¿y oddaæ do recyklingu. Nie poddaj¹ce siê przetwarzaniu elementy opakowania, po
jego wykorzystaniu, nale¿y unieszkodliwiæ w sposób bezpieczny i zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi o odpadach. Po zakoñczeniu siê ¿ywotnoœci wyroby daj¹ce siê przetworzyæ elementy (np. alu-
miniowe profile, szk³o) nale¿y poddaæ procesowi recyklingu.

PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA
Producent nie ponosi  odpowiedzialnoœci w nastêpuj¹cych przypadkach:
- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotycz¹cych mieszkaniowej instalacji
elektrycznej,
- w razie nieprzestrzegania zaleceñ instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji,
- w razie u¿ytkowania lub instalacji kabiny z hydromasa¿em w sposób niezgodny z normami PN-EN
15200 oraz PN-EN 14428.
Nale¿y dok³adnie przeczytaæ ca³¹ instrukcjê przed rozpoczêciem eksploatacji urz¹dzenia.
Zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê, aby móc z niej korzystaæ w przysz³oœci lub móc j¹ przekazaæ przysz³emu
u¿ytkownikowi. 
Instrukcja ta zosta³a opracowana dla ró¿nych modeli oraz wersji, dlatego te¿ wygl¹d wyrobu mo¿e siê
ró¿niæ od przyk³adów przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegaj¹ zmianie. 
Firma Durasan S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za w³aœci-
we, bez obowi¹zku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.
Wyrób ten mo¿e byæ przeznaczony tylko do u¿ytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za ewentualne uszkodzenia spowodowane niew³aœciwym
wykorzystaniem produktu. 

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI
Podczas przechowywania niniejszego wyrobu nie nale¿y przewracaæ go ani uk³adaæ na nim stosów
innych opakowañ. Nie nale¿y tak¿e przechowywaæ go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, taki-
mi jak np. formalina.
W przypadku transportu, opakowanie z kabin¹ nale¿y podnosiæ i opuszczaæ ostro¿nie, unikaj¹c
naprê¿eñ, uderzeñ, wstrz¹sów mechanicznych itp.
Je¿eli kabina ma pozostaæ nieu¿ywana przez d³u¿szy czas, nale¿y j¹ wysuszyæ i zapewniæ dobr¹
wentylacjê, przy czym w powietrzu nie powinno byæ substancji koroduj¹cych. 
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Dodatkowe informacje:
1.Ciep³a woda nie powinna mieæ wiêcej ni¿ 700C, wy¿sza temp. mo¿e wyp³ukaæ smar z g³owic 

i prze³¹czników ceramicznych doprowadzaj¹c do ich przedwczesnego uszkodzenia. Pod wp³ywem
wy¿szej temp. wê¿e pod³¹czeniowe mog¹ ulec rozszczelnieniu.

2. Instalacja hydruliczna musi byæ przep³ukana przez instalacj¹ kabiny. Wymagane jest zainstalowanie
filtrów wodnych.

3. Przy³¹cze wodne powinno byc wykonane na gwint 1/2 cala i wystawaæ nie wiêcej ni¿ 20mm ze
œciany. 

4. Do uszczelnienia pod³¹czeñ kabiny nale¿y u¿ywac silikonu sanitarnego odpornego na pleœnienie.
5. Parametry zasilania wodnego:

- Ciœnienie robocze wody 0,1 - 0,5 MPa (1,5 Bar). 
- Przep³yw wody przy maksymalnym ciœnieniu 15 l/min.

Upowa¿niony przedstawiciel producenta:
Durasan S.A.
ul. M³odzie¿owa 28c
09-100 P³oñsk
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Wykaz elementów monta¿owych kabiny

Niezbêdne narzêdzia monta¿owe
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S i l i k o n
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MONTA¯ brodzika

Przykrêæ stela¿ w szeœciu
punktach u¿ywajac wkrêtów
do³¹czonych do zestawu. 

Zmontuj nogê
wed³ug
schematu.
Nakrêtkami
kontruj 
wszystkie
po³¹czenia.

Wsuñ obudowê brodzika 
w drewniany  uchwyt

UWAGA !
Brodzik i obudowa brodzika posiada foliê ochronn¹,
któr¹ przed monta¿em nale¿y usun¹æ.
Wypoziomuj nogi brodzika we wszystkich p³aszczyznach.
SprawdŸ wypoziomowanie brodzika w miejscu
docelowej instalacji.
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MONTA¯ KABINY
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A1

A5

B2

D1

B1

D9

B2

C4

D9

góra !
Po³¹cz prowadnice razem z profilami bocznymi za pomoc¹ wkrêtów
A1. Na rant szyby sta³ej od strony profilu bocznego zamontuj uszczelkê
A5, na przeciwny rant od strony profilu œrodkowego zamontuj
uszczelkê B1 (obie uszczelki s¹ w kszta³cie litery „U”). 

Szybê sta³¹ wraz z uszczelk¹ wsuñ w
profil boczny. Na szybê i uszczelkê  sta³¹
na³ó¿ profil œrodkowy D9. Profil œrod-
kowy przykrêæ do górnej oraz dolnej
prowadnicy za pomoc¹ wkrêtu B2.
Nastêpnie za³ó¿ maskownicê wkrêtu
C4.  Do prowadnicy przykrêæ za
pomoc¹ wkrêtu B2 odbojniki rolek D1. 
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MONTA¯ KABINY

A2

A2

A2

A2

A2

Ramê kabiny wraz z szybami sta³ymi ustaw na brodziku. 
Do profilu bocznego dostaw szybê boczn¹ i wyrównaj j¹ do
rantu profilu bocznego. Nawieræ otwory monta¿owe 
w profilu w 4 punktach nastêpnie po³¹cz szybê tyln¹ 
z profilem za pomoc¹ wkrêtu A2.

Uwaga: przed skrêceniem szyb tylnych z profilem nale¿y
uszczelniæ ich po³¹czenie od strony zewnêtrznej kabiny za
pomoc¹ silikonu

Uwaga: po u¿yciu silikonu nie nale¿y u¿ywaæ kabiny przez
24 h. 
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MONTA¯ KABINY
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A2

A2

A2

A2

A2

A2

D2

D2

D2

A2
A2

A2

Do szyb tylnych dostaw panel tylny kabiny. Wyrównaj go wzglêdem profili 
aluminiowych szyb tylnych. Nawieræ otwory monta¿owe w 4 punktach
po³¹czeniowych, nastêpnie po³¹cz elementy za pomoc¹ wkrêtu A2.

Uwaga: przed skrêceniem panelu tylnego z szybami tylnymi nale¿y uszczelniæ
ich po³¹czenie od strony zewnêtrznej kabiny za pomoc¹ silikonu. 
Ca³oœæ kabiny ustaw równomiernie na brodziku.   
Szyby tylne przymocuj do brodzika. Nawieræ otwory w brodziku w 3 punktach
po³¹czeniowych przy ka¿dej z szyb nastêpnie po³¹cz szyby tylne z brodzikiem za
pomoc¹ œrub D2. 

Uwaga: przed skrêceniem kabiny z brodzikiem nale¿y uszczelniæ ich po³¹czenie
od strony zewnêtrznej kabiny za pomoc¹ silikonu. 
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MONTA¯ KABINY
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B3

C2

D3

C1

Do szyb drzwiowych przymocuj rolki dolne
C1 (z wypinaczem) oraz rolki górne C2 (pod-
wójne) zgodnie ze schematem. Przykrêæ
równie¿ r¹czki D3 w œrodkowej czêœci drzwi.
Na szybê drzwiow¹ po przeciwnej stronie
uszczelki magnetycznej zamontuj uszczelkê 
z piórkiem B3 tak, aby piórko by³o skierowane
w stronê szyby sta³ej. 

Szyby drzwiowe zamontuj
wk³adaj¹c rolki górne C2 
w prowadnicê górn¹, nastêpnie
wpinaj¹c rolki dolne C1
w prowadnice  doln¹. 
U¿yj do tego celu mechanizmy
wypinaj¹cego rolek dolnych. 
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MONTA¯ KABINY
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Do szyb tylnych kabiny przymocuj uchwyt s³uchawki prysznicowej oraz kolanko pod³¹czenia wodnego, do
którego w nastêpnej kolejnoœci nale¿y przykrêciæ w¹¿ ze s³uchawk¹ prysznicow¹ D4. 

Do kolejnej szyby tylnej zamocuj pó³kê A3

Do panelu prysznicowego przykrêæ pa³¹k wraz z deszczownic¹ D7 oraz g³oœnik B7 wraz z mocowaniami B6, B5
Do wszystkich elementów wodnych pod³¹cz wê¿e zasilania wodnego.

Uwaga! Dokrêæ oraz sprawdŸ wszystkie pod³¹czenia wodne, dysze , kolanka oraz zaciski na
wê¿ach pod³¹czeniowych.   

B7

B5

B6

A3

D4

D7
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MONTA¯ KABINY
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Zawór otwieraj¹cy wodê:
Przyci¹gniecie r¹czki zaworu zwiêksza przep³yw wody, popchniêcie jej zamyka przep³yw.
Obracaj¹c zawór w prawo zwiêkszamy pobór zimnej wody, obracaj¹c w lewo zwiêkszamy pobór ciep³ej.

Prze³¹cznik funkcji:
1. Zasilenie wodne hydromasa¿u
2. Zasilenie wodne deszczownicy
3. Zasilenie wodne s³uchawki prysznicowej

ZAWÓR 
OTWIERAJ¥CY  

PRZE£¥CZNIK
FUNKCJI 

Ciep³a
woda

Dysze
wodne

S³uchawka

Deszczownia

Zimna
woda
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Panel sterowania

Instrukcja obs³ugi

1. Wciœnij aby w³¹czyæ panel sterowania, aby wy³¹czyæ naciœnij ponownie

2. Wciœnij aby w³¹czyæ radio, aby wy³¹czyæ wciœnij ponownie.

3. Wciœnij krótko              aby           znaleŸæ automatycznie stacjê radiow¹ nadaj¹c¹     

na ni¿szej lub wy¿szej czêstotliwoœci.

4. Wciœnij d³ugo               lub aby podg³oœniæ lub wyciszyæ radio. 

Radio dzia³a w czêstotliwoœci FM od 87,5 do 108 MHz.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materia³u, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powsta³ych z przyczyn

tkwi¹cych w produkcie). Zasiêg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna siê z chwil¹ dokonania zakupu i wynosi 12 miesiêcy. Okres gwarancji zostaje przed³u¿ony o kolejne 12

miesiêcy w przypadku monta¿u przez autoryzowany Serwis.
3. Podstaw¹ rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna byæ prawid³owo wype³niona tzn.

powinna posiadaæ piecz¹tkê punktu sprzeda¿y, datê sprzeda¿y, podpis Klienta, piecz¹tki i podpisy instalatorów. W przypadku ich
braku karta gwarancyjna jest niewa¿na.

4. W przypadku monta¿u kabin i wanien z hydromasa¿em oraz kabin parowych konieczne jest wpisanie w karcie gwarancyjnej
uprawnieñ elektrycznych instalatora. W przypadku jego braku karta gwarancyjna jest niewa¿na.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji obowi¹zuje od momentu przes³ania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej
potrzeby Gwarant mo¿e za¿¹daæ uzupe³nienia dokumentacji o zdjêcia. 

6. Klient zobowi¹zany jest zapewniæ swobodny dostêp do produktu. Wannê lub kabinê nale¿y zabudowaæ w taki sposób, aby by³ mo¿liwy
ich demonta¿ bez koniecznoœci zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposa¿enia ³azienki. W przeciwnym wypadku Firma
DURASAN S. A. nie pokrywa dodatkowych kosztów zwi¹zanych z ich wymian¹.

7. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu nale¿y odpowiednio przerwaæ monta¿ b¹dŸ u¿ytkowanie
oraz zg³osiæ usterkê do Serwisu. Wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie produktu przed ostatecznym zamontowaniem
kabiny. 

8. Kompletnoœæ i jakoœæ towaru nale¿y sprawdziæ bezpoœrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spe³nienia tego warunku 
reklamacje z tytu³u braków i uszkodzeñ mechanicznych mog¹ zostaæ nieuznane. 

9. Termin usuniêcia wady mo¿e byæ wyd³u¿ony o czas potrzebny do importu czêœci zamiennych.
10. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniêdzy gdy:

- ujawnionej wady nie mo¿na usun¹æ;
- w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespo³u, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady
uniemo¿liwiaj¹ce jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

11. Roszczenia z tytu³u gwarancji nie bêd¹ uwzglêdniane w przypadku:
- uszkodzeñ mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, pot³uczenia;
- uszkodzeñ powsta³ych w przypadku wybijania otworów na bateriê;
- nieprzestrzegania zasad monta¿u, obs³ugi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
- uszkodzeñ wynik³ych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów;
- uszkodzeñ powsta³ych z powodu przepiêæ lub spadku napiêcia w sieci elektroenergetycznej;
- dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupowa¿nione przez Gwaranta;
- nastêpstw naturalnego zu¿ywania siê elementów (uszczelki, rolki, suwaki, dozowniki, wê¿e prysznicowe) podczas normalnej
eksploatacji.

12. Szumy podczas pracy hydromasa¿u (wanny oraz kabiny) nie s¹ podstaw¹ do reklamacji. Zaleca siê okresowy przegl¹d wanien 
z hydromasa¿em przez autoryzowany punkt Serwisowy.

13. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoœci za wszelkie 
oczekiwania, których ten produkt nie spe³nia oraz za deklaracje osób trzecich.

14. Gwarant nie ponosi kosztów demonta¿u lub uszkodzenia elementów utrudniaj¹cych dostêp do wyrobu (np. glazury) ani kosztów
przywrócenia tych elementów do stanu pocz¹tkowego po naprawie gwarancyjnej.

15. W zakres gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja wanny lub kabiny, wymiana ¿arówek, wymiana elementów 
chromowych (z³otych itp.).

16. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu u¿ytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.
17. Gwarancja nie obejmuje: wyrobów u¿ywanych (z ekspozycji), czêœci ze szk³a, lustra, ga³ki, lampy, ¿arówki halogenowe, lampki 

kontrolne, korki bezpieczeñstwa, dozowniki, rolki, czêœci i elementy, które mog³y byæ wadliwe z powodu zaniedbania lub 
nieodpowiedniego u¿ytkowania. 

18. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane: wytr¹caniem siê osadu z u¿ytkowanej wody, nieodpowiedni¹
pielêgnacj¹ wyrobu (stosowaniem œrodków zawieraj¹cych aceton, substancje ¿r¹ce, œcierne itp.).

19. W ka¿dym przypadku wyrób udostêpniany do naprawy musi byæ czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
20. Duplikat karty gwarancyjnej bêdzie wydawany na pisemn¹ proœbê Klienta. 
21. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieñ

kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹. 

AKCEPTUJÊ WARUNKI POWY¯SZEJ GWARANCJI: ……………………………………………………………

(Podpis klienta)

GWARANT: DURASAN S. A. 
ul. M³odzie¿owa 28c , 09-100 P³oñsk 
serwis@breezz.pl ,fax. 023/662 49 39

KARTA GWARANCYJNA
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W przypadku wykrycia wady produktu, prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym pod nr tel.
(23) 661 31 38, (23) 661 31 58, (23) 662 75 32, (23) 662 75 33, (23) 663 29 23, (23) 661 31 87; 

e-mailowo: serwis@durasan.pl
lub poprzez formularz online na stronie internetowej www.durasan.pl

WOJ. MAZOWIECKIE

Warszawa

„PHU Martiv” ¯uczkowski Mariusz

Tel. 692 331 201, 

e-mail: martiv@martiv.pl

Warszawa 

Kielak Miros³aw

Tel. 604 851 528, 

e-mail: kielakm@poczta.onet.pl

WOJ. £ÓDZKIE

£ódŸ 

Jaros³aw Owczarek

Tel. 504 221 410, 

e-mail: abcjarek@vp.pl

£ódŸ 

„Naprawa urz¹dzeñ instalacyjno-

sanitarnych” Grzegorz W³odarczyk

Tel. 606 389 751, 

e-mail: grzegorz_wl@o2.pl

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoszcz

„P.H.U. Budicom” 

S³awomir Szyperski

Tel. 505 551 553, 

e-mail: serwis@budicom.pl

Inowroc³aw 

„FORGA” Wojciech Jasiczek

Tel. 600 268 275, 

e-mail: jasiczekd@wp.pl

WOJ.  LUBELSKIE

Lublin 

Mariusz Gierach

Tel. 604 211 191, 

e-mail: mariuszgierach@o2.pl

WOJ. DOLNOŒL¥SKIE

Wroc³aw 

„Aqua-Serwis” Krzysztof Prabucki

Tel. 606 139 000, 

e-mail: info@aquaserwis.eu

Legnica

„TOLOS” Tomasz Isbrandt

Tel. 604 105 852, 

e-mail: isbrandt@wp.pl

WOJ. LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski

FHU, Marek Kowalski

Tel. 608 452 283, 

e-mail: mareklubuskie@wp.pl

Zielona Góra

Miros³aw Krzy¿anowski

Tel. 782 916 758, 

e-mail: mk.blue.water@gazeta.pl

WOJ. OPOLSKIE

Opole

„Aqua-Serwis”, 

Krzysztof Prabucki

tel. 606 139 000, 

e-mail: info@aquaserwis.eu

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Kalisz 

Sebastian Kasprzak

Tel. 600 815 094, 

e-mail: kaspa.seba@op.pl

Poznañ 

Kêdzierski Patryk

Tel. 888 130 369, 

e-mail: kedzierskipatryk@vp.pl

WOJ. MA£OPOLSKIE

Kraków

Krzysztof Czy¿

Tel. 505 199 342, 

e-mail: trojkaserwis@wp.pl

WOJ. POMORSKIE

Gdañsk 

„Water-Serwis” Marcin Chojnacki

Tel. 607 315 987, 

e-mail: water.serwis@wp.pl

WOJ. ŒL¥SKIE

Czêstochowa 

„FHUP” Ryszard Komor

Tel. 502 558 456, 

e-mail: ryszard.komor@wp.pl

Katowice

Krzysztof Trzewicarz

Tel. 602 150 769, 

e-mail: mega_jan@interia.pl

Zabrze

Witold Klimkiewicz

Tel.502 045 303, 

e-mail: witoldklimkieiwcz@o2.pl

Bielsko-Bia³a

„I&S Manufactory” 

Marcin Graboñ

Tel. 502 113 189, 

e-mail: serwis.bielsko@gmail.com

Bielsko-Bia³a

“JUR-AND” Jarco Jerzy

Tel. 602 365 394, 

e-mail:serwis.jarco@interia.pl

WOJ. ŒWIÊTOKRZYSKIE

Kielce

„Aqua_Tech” 

Marek Ziewiecki

Tel. 600 231 947 e-mail:

marek_ziewiecki@wp.pl

Starachowice

„MHN Teletechnika” 

Wojciech Jagie³³a

Tel. 660 070 504, 

e-mail: mhn-teletechnika@wp.pl

WOJ. WARMIÑSKO-MAZURSKIE

Olsztyn

„GLAZER” Jacek Bartnicki

Tel. 607 838 249, 

e-mail: glazerolsztyn@wp.pl

WOJ. PODKARPACKIE

Przemyœl

FHU J&M Prokop s.c.

Janusz Prokop

Tel. 606 831 256, e-mail:

janusz_prokop@o2.pl  

Rzeszów

„FHPU SAN-FAL” 

S³awomir Falandysz

Tel. 784 580 426, 

e –mail:

slawomirfalandysz@interia.pl

Rzeszów

„FHU Watersun” 

Grzegorz Kluczewski

Tel. 668 519 854, 

e-mail: gkluczewski@wp.pl

WOJ. PODLASKIE

Bia³ystok

„ANFAUS” Piotr Nowik

Tel. 692 125 915, 

e-mail: pinowik@op.pl

Suwa³ki

Tomasz Borzym

Tel. 603 805 900, 

e-mail: biuro@hydromonta¿.pl 

WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIE

Szczecin

„Hydro-Serwis” 

Miros³aw Zió³kowski

Tel. 607 817 098, 

e-mail: hydro-serwis1@wp.pl

Koszalin

„Hydro-Max” 

Tadeusz Jarzêbski

Tel. 502 494 187, 

e-mail:

hydromax.koszalin@op.pl
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