
INSTRUKCJA MONTAŻU MYDELNICZKI 
MAG_uno i MAG_duo

2. Wyznaczamy miejsce, w którym chcemy przykleić mydelniczkę. Wysokość każdej 
mydelniczki, zarówno MAG_uno jak i MAG_duo, wynosi 7cm. Rysujemy 2 poziome 
linie pomocnicze w odstępie 7cm wyznaczające dół i górę mydelniczki. 
Najlepiej za pomocą poziomicy. 

4. Bezpośrednio przed przyklejeniem do powierzchni odklejamy zabezpieczenia 
taśmy montażowej dwustronnej znajdujące się na tylnej części mydelniczki. 

6. Dołączony do zestawu kapsel wraz z magnesem neodymowym wciskamy do mydła i 
zbliżamy do mydelniczki. Gotowe! 

Sposób 1 (zalecany): 

Gdy używane mydło się kończy, możemy wymienić je na dwa sposoby. 

   o  Ostrożnie usuwamy kapsel ze zużytego mydła. Magnes do kapsla jest wklejany, 

jednak zalecamy zachować ostrożność aby magnes nie wypadł - uderzając o 

twardą powierzchnię może się ukruszyć lub pęknąć. 

WYMIANA MYDŁA NA NOWE

o W trakcie użytkowania należy od czasu do czasu docisnąć kapsel ponieważ 

mydło zmydla się od dołu i od góry.

INSTRUKCJA MONTAŻU MYDELNICZKI

· czysta szmatka bawełniana 

Co potrzebujemy: 
· odtłuszczacz do powierzchni: benzyna ekstrakcyjna lub spirytus 

· ołówek i poziomica (ewentualnie) 

Dziękujemy za zakup naszego produktu! Stworzyliśmy go z myślą o Twoich potrzebach 
oraz funkcjonalności i estetyce twojego mieszkania. Montaż jest bardzo łatwy i 
zajmie Ci 5 minut. 

Co robimy: 
1. Wybieramy stabilną powierzchnię do przymocowania mydelniczki. Zalecamy taki 

wybór miejsca, aby mydelniczka po przymocowaniu nie była wystawiona na 
bezpośrednie działanie bieżącej wody z prysznica lub kranu. 

3. Powierzchnię pomiędzy liniami, do której przymocujemy mydelniczkę myjemy 
wodą w płynem, osuszamy i dokładnie oczyszczamy benzyną ekstrakcyjną lub 
spirytusem. 

5. Przykładamy górną krawędź mydelniczki do górnej, narysowanej linii i 
przyklejamy mydelniczkę do oczyszczonej powierzchni i dociskamy ją przez 
około 10-15 sekund. 

Gdy używane mydło się kończy, możemy wymienić je na dwa sposoby. 

o WYMIANA MYDŁA NA NOWE

Sposób 1 (zalecany):

o  Oczyszczamy kapsel z pozostałości mydła i osadzamy w nowym mydle, delikatnie 

dociskając. 

Sposób 2: 

o Przyklejamy nową kostkę mydła do resztek starego, zwilżonego mydła. Dzięki 

temu nie tracimy pozostałości po poprzednim mydle. 

Nasze mydelniczki magnetyczne MAG_uno/MAG_duo  poprzez swoją funkcjonalną i prostą 
konstrukcje sprawdzają się doskonale w łazienkach, pod prysznicami, w kuchniach 
nie dopuszczając do rozpuszczania się mydeł, szamponów, odżywek i płynów w kostce 
-> są podwieszone pod mydelniczką i szybko je osuszają. Tym samym twoje ulubione 
mydełko służy Ci jeszcze dłużej!

Fabrykaty - estetyczne, innowacyjne i ekologiczne artykuły gospodarstwa domowego. 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną oferta na www.fabrykaty.eu 

o Niestety nie każde mydło jest na tyle miękkie, żeby ta metoda była 

niezawodna.

sklep@fabrykaty.eu
www.fabrykaty.eufabrykaty
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