
 

 

Záručný list  
Návod na montáž plastového Bazénu 

 

UPOZORNENIE :                                                                                                                                                                                                                                         

Bazény sú dimenzované a zhotovené pre osadenie do  terénu .Nikdy nepoužívajte 

bazén  voľne položený nad terénom  .  

Bezpečnostné pokyny: výrobca upozorňuje odberateľa na nutnosť opatrnej 

prepravy a manipulácie s bazénom bez mechanických nárazov, rázov a kríženia. 

Manipulovať s bazénom vždy v prázdnom stave, do teploty 5 ° C. V bazéne a jeho 

tesnej blízkosti platí zákaz používania otvoreného ohňa. V blízkosti zabudovaného 

bazéna sa nesmie pohybovať ťažká technika. 

 Postup montáže: bazén sa osadzuje do výkopu, ktorého rozmery musí presahovať 

minimálne 10 cm vonkajší obvod bazéna. Hĺbka výkopu sa riadi hĺbkou bazéna 

(vhodné konzultovať s výrobcom), avšak približne platí ako  hlboký bazén, tak hlboký 

výkop – za predpokladu pripočítania výkopu pre podkladovú železobetónovú dosku. 

Bazén sa usadzuje na  železobetónovú  dosku sily 15 cm s nerovnosťou +, - 5 mm. 

Doska musí  minimálne o 10 cm presahovať rozmery  po celom obvode                               

Pre tepelnú pohodu je vhodné obložiť dno a steny bazéna tepelnou izoláciou      

(tvrdený polystyrén). Bazén sa pomocou rozper roztiahne na požadovaný vnútorný 

rozmer (foršne, dosky) a postupne sa napúšťa vodou cca 20-30 cm. Potom sa začne 

betonáž polosuchým betónom. Po zaschnutí prvej vrstvy betónu sa opäť pripúšťa 

voda a betónuje. Hladina vody musí byť vždy nad úrovňou betónu. Pri jednotlivých 

etapách betonáže treba neustále kontrolovať súosovosť a rovinu hrán a stien 

bazéna. Pri vzniknutých nerovnostiach nutné okamžite vykonať nápravu 

(Pritiahnutím, podložením, zapretím rozperných lát).                                        

Prípadné nerovnosti medzi výstužnými rebrami bazéna vzniknutými teplovzdušným 

zváraním je možné eliminovať opatrným zhutňovaním betónu až sa stena zrovná. 

Výstužnými rebrami pod  vrchným  lemom bazéna sa pretiahne armovací drôt, ktorý 

musí byť zapravený do redšieho kvalitného betónu a vytvorí tzv. veniec, ktorý bráni 

deformácii bazénu. Spodnú hranu lemu nutné zapraviť aj do betónu, aby sa predišlo 

deformáciám vplyvom slnečného žiarenia. Rozpery bazéna nutné odstrániť až po 

vyzretí a dokonalom vytvrdnutí betónu. Pri osadzovaní bazéna do terénu, kde je 

nebezpečenstvo výskytu spodnej vody, je nutné vhodným spôsobom eliminovať 

pôsobenie spodnej vody na dno bazéna (drenáž, odčerpávanie, prepúšťacie guľa 

atď.). 

UPOZORNENIE: 

Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté vplyvom spodnej vody a za chyby 

vzniknuté chybnou betonážou. Zákazník zodpovedá za správne zapojenie 



 

 

elektrického zariadenia bazéna (filtre, čističky, svetlá, kúrenie a pod.) do siete, ktoré 

musí vykonať len osoba kvalifikovaná podľa vyhlášky v rámci SR . 

Zásady prevádzky  :                                                                                                             

 Zazimovanie bazénu: pred zimou sa upustí hladina bazéna cca 20 cm pod úroveň 

trysiek a skimmeru, odpojí sa rozvodné hadice od čističky a vypustí z hadíc voda (z 

tohto dôvodu je nutné, aby spád rozvodných hadíc bol vždy od skimmeru a trysiek 

smerom k čističke). Nechajú sa otvorené kohúty, odpojí sa čerpadlo a šesťcestný 

ventil a oboje sa uschová na suchom, teplom mieste (garáž, pivnica atď.). Potom sa 

vypustí aj voda z čistiacej nádoby s pieskom. Na hladinu bazéna sa umiestni a 

predmety (špeciálne plaváky, polystyrén, drevo, petfľaše), ktoré v prípade zamrznutia 

vody v bazéne zabráni poškodeniu bazéna vplyvom rozťahujúceho sa ľadu. Na jar sa 

opäť zapojí čistička, dopustí a vyčistí voda a bazén sa uvedie do prevádzky                                                          

Záruka                                                                                                                                                

Záručná doba je 24 mesiacov od nasledujúceho dňa po odovzdaní tovaru 

odberateľovi. Pri nedodržaní postupu uvedeného v návode zákazník stráca 

akýkoľvek nárok na reklamáciu .  Pri osádzaní musí byť každý úkon nafotený, podľa 

postupu v návode na osadenie a fotodokumentácia musí byť archivovaná počas 

záručnej doby .Pri reklamácií musí byť fotodokumentácia predložená inak nebude 

možné reklamáciu uznať. Výrobca nezodpovedá za poškodenia z nedbanlivosti, 

nesprávneho alebo neúplného dodržania postupu pri osadení a ani za poškodenia 

spôsobené záplavami a živelnými pohromami. 

                                                                                   

 

      


