MONTÁŽNÍ NÁVOD
Montáž bazénového zastřešení zvládne průměrně zručný uživatel. Doporučujeme, aby
montáž prováděly minimálně dvě osoby.
Je vhodnější provádět montáž zastřešení mimo prostor bazénu (cílového umístění).
Snadněji se dostanete z vnitřní strany k sestavení konstrukce, upevnění a vypnutí folie.
Na cílové umístění zastřešení v otevřeném stavu přenesou snadno tři lidé - dva
u kloubových pantů a jeden uprostřed (vrchol zastřešení). Montáž neprovádějte za větrného
počasí.
K montáži budete potřebovat klíče č. 13 a č. 11, které nejsou součástí balení výrobku.
Fotografie montáže zastřešení jsou umístěny na www.tropiko.eu
1. krok
Připevněte k zemi kloubový segment tak, aby závity trnů kloubu směřovaly k bazénu. Volný
konec segmentu (nepřipevněný k zemi) bude směřovat na stranu, od které budete
zastřešení otevírat. K upevnění kloubového mechanismu podle povahy terénu použijte
hmoždinek, případně alespoň přiložených bodců.
2. krok
Druhý kloubový segment upevněte k zemi stejně jako první a to ve vzdálenosti od
1. kloubového segmentu odpovídající průměru vašeho zastřešení.
3. krok
Zastřešení je sestrojeno z jedenácti oblouků. Trubky pro sestavení každého oblouku jsou
zabaleny zvlášť. Sestavujte oblouky postupně nasunutím zúžených konců do sebe až po
zacvaknutí pojistky. První a poslední oblouk (ty které při zavření zastřešení leží na zemi)
jsou vyrobeny ze silnějších trubek.

Provozní pokyny, montážní návod a záruční podmínky
Zastřešení bazénu TROPIKO©
Zastřešení bazénu TROPIKO je určeno pro lehké zastřešení kruhových bazénů průměru až
5 metrů, podle rozměru zastřešení. Zastřešení lze otevřít úplně a ponechat otevřené
po celou dobu koupání.
Zastřešení slouží k sezónnímu zakrytí bazénu nebo jiných prostor. Zastřešení plní
především následující funkce:
✓
snižuje tepelnou ztrátu bazénové vody v průběhu chladnějšího období (např. v noci),
✓
omezuje znečišťování bazénové vody (např. spadem polétavých nečistot a dešťovou
vodou),
✓
chrání před nepřízní počasí.
Český výrobek
Zastřešení bazénu TROPIKO je vyrobeno z konstrukce z hliníkových profilů, které jsou
povrchově upravené eloxováním. Na konstrukci je napnuta speciální čirá leštěná fólie, která
je odolná vůči UV záření. Opláštění má na spodních okrajích našité ochranné pruhy
z modrého polyesteru s voduodpudivou úpravou. Jednostranné otevírání je řešeno
jedinečným kloubovým segmentem.
Zastřešení je vyrobeno v České republice
www.tropiko.eu
Výhradní prodejce výrobku: Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika

4. krok
Do konců všech oblouků jsou nasazeny plastové záslepky. Každý konec oblouků postupně
nasadíme na šrouby kloubového segmentu tak, že nejdříve navlékneme plastový kroužek
(podložku), po něm nasuneme oblouk, poté kovovou podložku zajistíme maticí, kterou lehce
dotáhneme. Poté lze záslepky z konců trubek vyjmout.
Po smontování oblouků je ponechte ležet na sobě (ve tvaru půlměsíce). Bez natažení fólie
nejde konstrukce otevírat a zavírat.

Výběr velikosti zastřešení
Pokud budete instalovat naše zastřešení na zapuštěný bazén, zvolte průměr zastřešení
vždy minimálně o 50 cm větší, než je průměr bazénu.
U bazénu polozapuštěného nebo volně stojícího počítejte s tím, že zastřešení je kulaté
a směrem nahoru se zužuje. Průměr zastřešení v tomto případě musí být dostatečně větší.
Nezapomeňte také na prostor pro skimmer a pro zapojení, případně umístění filtrace.
Tabulky doporučeného rozměru zastřešení naleznete na www.tropiko.eu

5. krok
Vně zastřešení rozložte vlastní potah okolo sestavených oblouků a postupně jej připevňujte
pomocí suchých zipů na jednotlivé oblouky. Suché zipy na koncích (u kloubových
segmentů) zatím neupevňujte.

Zastřešení bazénu TROPIKO

6. krok
Před postupným zavřením zastřešení dbejte na to, aby potah byl na jednotlivých obloucích
rovnoměrně napnut. Nesmí se tvořit šikmo přes oblouky vrásky. Při zavírání zastřešení
potah stahujte směrem ke kloubovým segmentům. Upevněte i poslední suché zipy.

průměr
/ cm
360
420
500
550

Výška
/ cm
180
210
250
275

Hmotnost
/ kg
30
35
42
55

pro zapuštěné bazény do průměru
/ cm
310
370
450
500

Balení: Kartonový obal 190 cm x 50 cm x 25 cm.
7. krok
Gumové úchyty ve tvaru trojúhelníku slouží k upevnění přiložených gumolan, která slouží k
zajištění zastřešení proti povětrnostním vlivům mimo dobu používání bazénu.
Pro vypnutí gumolan můžete použít dodané kotvy nebo jiné úchyty, které pevně zafixujete k
podkladu či terénu v místě pod našitými trojúhelníkovými úchyty.
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PROVOZNÍ POKYNY
Manipulace se zastřešením
Pokud nevyužíváte prostor bazénu, zastřešení neponechávejte v otevřené a nezajištěné
poloze. Zastřešení lze ponechat pouze uzavřené a ukotvené. Ponechání v otevřené poloze
může být nebezpečné. Při koupání v bazénu musí být zastřešení odklopené, aby byl
zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Po opuštění bazénu zastřešení uzavřete a zajistěte proti
větru pomocí gumových lan. Před odchodem od bazénu vždy zkontrolujte, zda je zastřešení
uzavřeno a ukotveno k terénu.
Používejte pouze krajní polohy zastřešení - buď úplně otevřené nebo úplně zavřené
a zajištěné. Ponechání zastřešení v jakékoliv mezipoloze může být nebezpečné a může být
příčinou jeho poškození.
Nečistěte plachtu chemickými přípravky! Při péči o vodu v bazénu používejte pouze
bazénovou chemii k tomu určenou. (Nepoužívejte SAVO a podobné přípravky.) Použití
jiných přípravků na úpravu vody nebo čištění plachty může mít negativní vliv na životnost
plachty zastřešení.
Ukotvení zastřešení proti působení větru
Mezera mezi spodním okrajem zastřešení a okolním terénem by měla být co nejmenší
(max. 5 cm), aby se snížilo riziko podfouknutí a následného stržení zastřešení větrem.
Je velmi důležité, ukotvení zastřešení proti působení větru nepodceňovat. Patky
pro ukotvení musí v podkladu opravdu pevně držet. Kvalitně provedené ukotvení odolává
působení běžně se vyskytujících větrů. Extrémně silné větry, např. orkán, mohou však
zastřešení poškodit. Před příchodem takto silného větru proto doporučujeme zastřešení
složit a uklidit. V případě potřeby je možné zastřešení odpojit od kotvících prvků a odnést
pryč.
Údržba a zazimování
Potahové materiály je třeba udržovat v čistotě. Při čištění používejte běžný saponát
a vlažnou vodu, nepoužívejte přípravky na bázi chlóru. Otočné klouby doporučujeme před
začátkem a po skončení koupací sezóny promazat silikonovým olejem.
Zastřešení nedoporučujeme používat přes zimu, kdy prostor bazénu není používán. Mráz
a led snižují životnost materiálů, ze kterých je zastřešení vyrobeno. V zimním období
nemanipulujte s prvky zastřešení. Plastový materiál se stává křehčím a náchylnějším
k poškození.
Mimo sezónu koupání lze ponechat zastřešení uzavřené. Výjimkou jsou zimní měsíce, kdy
by sněhová pokrývka a vnitřní námraza z kondenzace páry z bazénu mohla způsobit svým
zatížením mechanické poškození hliníkové konstrukce a celého zastřešení. V zimních

měsících (zejména listopad až březen) ponechte zastřešení vždy otevřené!
Otevřené zastřešení vzájemně svažte například gumolany a konstrukci na terénu zajistěte.
Především sníh a vnitřní námraza může svým zatížením způsobit poškození zastřešení.
V případě uskladnění zastřešení jej uložte na chladném a suchém místě tak, aby nemohlo
dojít k poškození.
Při stavbě zastřešení postupujte podle montážního návodu.
Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a úprav výrobku bez povinnosti
aktualizace tohoto návodu.

-2-

www.tropiko.eu

Bezpečnostní pokyny:
•
Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno.
•
Kloubový mechanismus musí být pevně ukotven k podkladu a sestavené zastřešení
musí být fixováno i pomocí gumových lan.
•
V době koupání osob musí být zastřešení otevřené. Pod uzavřeným zastřešením bývá
poměrně vysoká teplota, která může být příčinou zdravotních obtíží osob zdržujících
se v prostoru zastřešení.
•
Zastřešení bazénu neslouží jako bezpečnostní prvek zamezující vstupu osob, dětí
či zvířat do prostoru bazénu. V žádném případě nenese výrobce ani prodejce
odpovědnost za újmu na zdraví při opomenutí tohoto pokynu.
•
V prostoru zastřešení je zakázáno používat otevřený oheň, jinak hrozí riziko požáru.
•
Žebra zastřešení nevystavujte dodatečnému zatížení. Na konstrukci nic nezavěšujte.
Žebra zastřešení nejsou určeny pro pohyb osob, pro lezení apod. Konstrukce
zastřešení by se mohla zbortit.
•
Před odchodem od prostoru bazénu zastřešení uzavřete a zajistěte. Zastřešení
neponechávejte otevřené, pokud nejste v jeho blízkosti nebo pokud se právě
nekoupete.
•
Při větrném počasí je nutné, aby zastřešení bylo uzavřené a zajištěné proti otevření.
Za silného větru je zakázáno zastřešení otevírat. Při nedodržení pokynu může dojít
k poškození majetku nebo zranění osob.
•
Před příchodem velmi silného větru doporučujeme zastřešení plně otevřít a v této
poloze stáhnout k sobě žebra na několika místech, pevně například pomocí gumových
lan.
•
Mimo sezónu koupání lze ponechat zastřešení uzavřené. Výjimkou jsou zimní měsíce,
kdy by sněhová pokrývka mohla způsobit svým zatížením mechanické poškození
hliníkové konstrukce žeber a celého zastřešení. V zimních měsících ponechte
zastřešení vždy otevřené a zajištěné. Konstrukci na zemi zajistěte gumolany.
Výrobce ani prodejce neodpovídá za případné škody způsobené nedodržením Provozních
pokynů.
Seznam komponentů, obsah balení
1 ks
krycí plachta
11 ks
jednotlivá žebra, zvlášť zabalená
22 ks
plastové podložky
22 ks
kovové podložky
22 ks
matice
2 ks
kloubové mechanismy
2 ks
zatloukací kotvy ke kloubům
2 ks
gumolana
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Rozhodli jste se pro produkt vysoké kvality a prvotřídního zpracování. Zastřešení bazénu
TROPIKO je pečlivě kontrolováno a dodáváno v bezchybném stavu. Za každý výrobek lze
uplatnit záruku na vady za podmínek dodržení "Provozních pokynů" a "Montážního
návodu". Dokladem potřebným pro uplatnění ve lhůtě dvou let od zakoupení je originál
prodejního dokladu. Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, který dodává i veškeré
náhradní díly výrobku. Odstranění vad zajišťuje výrobce.
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