
 

 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ KOUPACÍ KÁDĚ 
 

Pravidla provozu a skladování: 

 

- Provoz výrobků je povolen při jakékoli okolní teplotě a jakékoli teplotě příchozí vody do výrobku. 

- Je nutné dodržovat hygienickou výměnu vody v kádi. V horké dny je nutné vodu vyměňovat 2x 

týdně, v zimě 1x měsíčně. V kádi se nesmí nechávat znečištěná voda - negativně to ovlivňuje vývoj 

plísní a bakterií.  

- Podle potřeby výrobek omyjte měkkou houbou pomocí tekutých detergentů, poté kád řádně 

vysušte osuškou. Nezapomínejte na schůdky a sedačky. Zásadně nepoužívejte tvrdé brusné kartáče, 

které by mohly poškodit povrchovou úpravu výrobku. 

- Výrobek může být skladován při jakékoli teplotě, ale musí být chráněn před přímým slunečním 

zářením a musí stát minimálně 1 metr od topných zařízení (kamna, elektrické ohřívače, topná 

tělesa). 

- Káď se nesmí instalovat a ukládat na vyhřívané podlahy. 

- V místnosti, kde bude výrobek umístěn, je nutné udržovat relativní vlhkost nejméně 40 %. 

- Pravidelně, nejméně však jednou za 2 měsíce, je nutné kontrolovat napětí obruče a případně 

dotáhnout matice na utahovacích kolících. 

- Káď nikdy nenechávejte bez vody. V létě je nutné v kádi držet aspoň 10cm vody, v zimě stačí buď 

20cm sněhu nebo také alespoň 10cm vody.  

Vyjímka: 

- V kádích BentWood nebo v kádích s plastovou vložkou se doporučuje vodu vypouštět, je-li káď 

delší dobu nepoužívaná. Před každým napouštěním vody zkontrolujte ocelové obruče zda jsou 

dostatečně utažené. V těchto kádích se dovoluje používat bazénovou chemii k udržování hygieny. 

 

Záruka se nevztahuje: 

 

- Při nedodržení pravidel instalace, provozu a skladování výrobku. 

- V případě mechanického poškození. 

- Při absenci návodu k obsluze se záručním listem. 

- Pro vady vzniklé nedodržením provozních podmínek a/nebo skladování ve skladu, vzniklé vlivem 

povětrnostních podmínek, nebo při nesprávné instalaci výrobku či sestavení kupujícím a třetími 

osobami. 

 

Záruka se vztahuje na skryté vady, tj. takové, které nemohly být identifikovány během 

rutinní kontroly při převzetí zboží (zjevné nedostatky) a byly zjištěny během provozu. 

Za zjevné nedostatky, které je kupující povinen při převzetí zboží nahlásit, jsou v každém 

případě považovány: 

- rozdíl mezi pásy opláštění a laminování 

- bubliny pod opláštěním 

- skvrny od lepidla, zaschlé kapky lepidla, oděrky, povrchové znečištění 

- důlky, škrábance, praskliny, oděrky a vrásky. 


