Pokyny pro instalaci a používání ochlazoven - koupacích kádí, koupacích van a
jiných výrobků z masivního dřeva s transparentním hygienickým uzavřením.
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Ochlazovny - koupací kádě, koupací vany a jiné výrobky z masivního dřeva určené do interiéru je nutné
chránit před UV zářením (solária, zimní zahrady…). Výjimkou je speciální transparentní povrchová
úprava odolná proti UV záření.
Ochlazovny - koupací kádě, koupací vany a jiné výrobky z masivního dřeva určené do exteriéru je nutné
chránit před počasím v zimních měsících.
Ochlazovny - koupací kádě, koupací vany a jiné výrobky z masivního dřeva se usazují na vodorovně
zpevněnou, vlhkostně a tepelně odizolovanou podlahu nebo podklad. Při instalaci je nutné použít
izolační pásek z pěnové gumy (součást dodávky), který se nalepí na spodní okraj kádě nebo vany.
V žádném případě nesmí být umístěny v místě, kde zůstává stát voda nebo protéká po podlaze atd.
Kontrola napnutí obručí z páskové oceli se provádí minimálně jednou za 4 měsíce a bezpodmínečně
nutná je před prvním napuštěním a vždy poté, nebyla-li káď nebo vana déle jak 3 týdny naplněna
vodou. Kontrola dotažení se provádí není-li káď nebo vana napuštěná vodou a doporučuje se 2-5 dní
před kontrolou nepoužívat.
U ochlazoven - koupacích kádí a koupacích van pro veřejné účely doporučujeme obruče z ušlechtilé
oceli a vnitřní povrchovou úpravu wellness.
Pokud jsou ochlazovny – koupací kádě a koupací vany naplněny vodou po delší dobu (několik týdnů)
nebo každodenně (veřejné prostory), je nastavena vyšší vlhkost dřeva. Je-li po té taková ochlazovna koupací káď nebo koupací vana delší dobu nenaplněna, začne vlhkost klesat a je bezpodmínečně nutné
kontrolovat neustále napětí obručí i během této doby. V takových případech je lepší udržovat
nastavenou vyšší vlhkost dřeva, ale i tak nedoporučujeme, aby byly naplněny vodou nepřetržitě.
Výrobky je nutné pravidelně kontrolovat pokud jde o jejich bezvadný stav. Pokud dojde k poškození
povrchové úpravy a nebo silikonového těsnění mezi dnem a stěnou, je toto bezpodmínečně nutné
opravit před dalším používáním, aby do dřeva nemohla pronikat vlhkost. U zabudovaných dílů je nutná
pravidelná kontrola upevňovacích vrutů. Po nedostatečně dotažených šroubech a jiných instalovaných
komponentech může do dřeva pronikat vlhkost.
Pro opravy poškozené povrchové úpravy je nutné používat pouze originální zakončení výrobce.
Pro čištění postačí pravidelné čištění vlažnou vodou nebo vhodnými čistícími prostředky dle návodu na
použití. Nepoužívejte prostředky na drhnutí (kartáče, abrazivní čistící prostředky, ředidla, aceton…)
Doporučujeme po koupeli káď nebo vanu opláchnout a vytřít do sucha, aby nedocházelo k usazování
vodního kamene a jiných nečistot.
Aby byla zabezpečena co možná nejdelší životnost výrobků, nesmí docházet k extrémnímu kolísání
vlhkosti a teplot (prudké změny vlhkosti a teplot, podlahové topení …). V takových případech je
obzvláště nutné častá kontrola napětí obručí.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo vyskytnutí se problémů nás kontaktujte. Předejdete tak
následným škodám a komplikacím při uplatňování garančních nároků.

Předpokladem pro Vámi bezproblémové užívání výrobků z masivního dřeva a uznání garančních nároků je
respektování těchto pokynů .

Vzhledem k povaze, ke způsobu výroby a rozdílnému způsobu nanášení povrchové úpravy na některé výrobky
z masivního dřeva, může vzniknout mezi jednotlivými produkty dané dřeviny větší rozptyl barevnosti dřeva a
vzhledu u povrchové úpravy, který nemá vliv na kvalitu a není vadou výrobku.
Povrchová úprava:
hygienické transparentní uzavření není odolné vůči UV , je odolné vůči chemikáliím a vysokým teplotám i
přesto vyzkoušejte svůj čistící prostředek na méně viditelném místě. Hygienické transparentní uzavření
se obnovuje cca po 10 – 20 letech , ale vše záleží na způsobu a intenzitě používání a následné tomu
odpovídající péči o daný výrobek.
povrchová úprava odolná vůči UV záření se používá do exteriéru, chrání materiál proti vlivům počasí a při
pravidelné a včasné obnově zabraňuje šednutí dřeva a neloupe se. Výhodou oproti transparentnímu
hygienickému uzavření je velmi jednoduchá renovace . Lze v podstatě po lehkém přebroušení znovu
nanášet. Abyste prodloužili intervaly mezi jednotlivými renovacemi doporučujeme Vám konstruktivní
ochranu proti vlivům počasí ve formě různých přístřešku, pergol či vík a jiných.
Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním
testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější potíže, kde, jakým
způsobem a za jakých podmínek budou výrobky instalovány. Firma neposkytuje za žádných okolností záruku nad
rámec uvedených informací. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy.
Varujeme před nákupem nekvalitních napodobenin a falzifikátů

