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Čištění 
Polykarbonát je třeba pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty z jeho povrchu. Většinou stačí 
opláchnout 
zastřešení proudem vody. V případě silného znečištění je třeba omýt znečištěné místo mýdlovou 
vodou nebo 
jemnými saponátovými prostředky (např. Jar). Na čištění povrchu profilů a polykarbonátu se používá 
čistá 
houba nebo jemný kartáč, nesmí v něm být zachyceny drobné nečistoty nebo písek. Nesmí být 
používány 
čistící abrazivní pasty, které mohou způsobit poškrábání povrchu polykarbonátu. Rovněž je 
nepřípustné 
používání přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton nebo čistící prášek. Doporučuje se nečistit 
polykarbonát pokud je rozpálený od slunce. Nepoužívejte ostré náčiní na čištění zastřešení bazénu. 

Ochrana zastřešení bazénu proti silnému větru 
Aby se zamezilo odlétnutí zastřešení bazénu při silném větru, je nutno roztáhnout zastřešení bazénu 
nad 
bazén a použít všech aretačních prvků zastřešení k jeho fixaci. Čelní stěny musí být rovněž nasazeny 
a 
zajištěny, všechny dveře a jiné otvory v zastřešení uzavřeny. Nedoporučuje se přejíždět se segmenty 
zastřešení bazénu při silném větru. Pohyb osob v zastřešení nebo kolem zastřešení bazénu při silném 
větru je 
vyloučen! 

Ochrana zastřešení proti těžkému sněhu. 
Během zimního období by nemělo docházet k nakumulování velkého množství sněhu na segmentech 
zastřešení bazénu. Hmotnost mokrého ulehlého sněhu je několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého, 
pro 
příklad 10 cm ležícího mokrého sněhu váží okolo 100 kg/m2. Ohrožena mohou být zejména vysoká a 
široká 
zastřešení. Odklízení sněhu je nutno provádět symetricky, nejlépe z obou stran najednou tak, aby 
nedošlo k 
jednostrannému zatížení konstrukce. 

Údržba zastřešení bazénu 
Otočné prvky doporučujeme před začátkem a po skončení sezóny promazat silikonovým olejem. 
Používané materiály na zastřešení bazénu jsou odolné vůči vodě a vlhkosti, konstrukce nevyžaduje 
zvláštní 
údržbu. 

Bezpečnostní pokyny 
1) Zastřešení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno, tj. k zastřešení bazénu. Sestavené 
zastřešení musí být dostatečně kotveno k podkladu pomocí dodávaných kolejnic (viz.návod) 
2) Nezatěžujte konstrukční prvky zastřešení nadměrnou zátěží. Na konstrukci nic nezavěšujte. 
Konstrukční prvky zastřešení nejsou určeny pro pohyb osob, pro lezení apod. 
3) Při větrném počasí nesmí obsluha zastřešení otevírat. 
Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nedodržením pokynů v návodu k použití 
a údržbě. 

Záruka 
Prodejce dle ustanovení občanského zákoníku poskytuje na výrobek zastřešení bazénu záruku 
v 
délce 24 měsíců. Záruka je platná od dne předání díla do užívání. Záruka se vztahuje na vady, 
které 



vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického 
postupu. 
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, špatným zacházením 
během 
přepravy, nedodržením návodu k obsluze, či byl-li do zařízení učiněn zásah neoprávněnou 
osobou 
či organizací a závady vzniklé z vyšší vůle 


