
kova lavabo montaj kIlavuzu
ASSEmbly of buckEt Sink on bEncH

1. kova lavabo ile 
kullanılacak olan bench 
duvara monte edilir.
the bench which will be 
used with a bucket sink will 
be mounted on the wall.

2. bench üzerine, 
sifon bağlantısını 
sağlayabilmek için 
belirlenen ölçülerde ve 
çapta delik açılır.
A hole is pierced into the 
bench at predetermined 
dimensions and diameters 
for the connection of the 
siphon.

4. Sifon bağlantı parçası 
flanşı üzerindeki delikler 
yardımıyla, bench üzerine 
sifon bağlantı parçası 
vidalanarak sabitlenir.
the flusher connecting 
piece is screwed onto the 
bench by means of holes 
on the flange.  

3. Sifon bağlantı parçası 
bench üzerinde açılan 
delikten geçirilir ve aynı 
eksende olacak şekilde 
montaj için hazırlanır.
the siphon connecting 
piece is passed over from 
the hole on the bench and 
prepared to be in-line for 
assembly.

5. lavabo ile birlikte verilen novatik lavabo süzgecinin alt parçası, 
bench alt kısmından sifon bağlantı parçasına sıkılarak montajlanır. 
the bottom part of the novatic drainer provided with the sink is mounted 
by tightening it into the flusher connection piece from the bottom section 
of the bench.

6. kova lavabo, sifon bağlantı parçası üzerinden geçirilerek lavabo 
sifon ekseni ile bağlantı borusu ekseni aynı hizada olacak şekilde 
bench üzerine oturtulur.
the bucket sink is seated onto the bench passing over the flusher 
connection piece so that the sink flusher and connection pipe are in-line.



8. lavabonun bench üzerine montajı tamamlandıktan sonra sifon 
bağlantı parçasının alt kısmına sifon montajı yapılır ve pis su 
giderine bağlanır.
After the sink is mounted onto the bench, the siphon is mounted onto 
the bottom section of the flusher connection pipe and attached to the 
sewage drain.

7. lavabo ile birlikte 
verilen novatik lavabo 
süzgecinin üst parçası, 
lavabo sifonu üzerinden 
bağlantı parçasına 
merkezlenerek sıkılır.
the upper section of the 
novatic drainer provided 
with the sink is centralized 
and tightened onto the 
connection piece over the 
sink siphon.

9. İsteğe bağlı olarak sadece novatik lavabo süzgeci veya seramik 
tabla ile kullanılabilir.
optionally, it may be used only together with the novatic drainer or a 
ceramic tray.
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