Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
Instrukcję należy zachować na cały okres użytkowania produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie jej tworzenia.
Zamieszczone ilustracje, zdjęcia, kolory mają tylko na celu ułatwienie montażu i nie są w
żadnym stopniu wiążące.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania częściowych lub całkowitych zmian w
dowolnym momencie bez uprzedniego informowania klientów.
Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego, z wyłączeniem przeznaczenia
mieszkaniowego lub prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to produkt typowo ogrodowy.
Basen jest do użytku tylko pod nadzorem osób dorosłych.

PRZECHOWYWANIE ELEMENTÓW:
1. Zaleca się, aby nie rozpakowywać paczki, jeśli produkt nie będzie składany w ciągu
najbliższych 72 godzin.
2. W skrajnie wysokich temperaturach powyżej 25°C zaleca się montaż w ciągu 24h od
otwarcia.
3. W przypadku rozpakowania paczki, elementy winny być składowane na płasko na
równej powierzchni, pod zadaszeniem i w miejscu przewiewnym, tak, żeby nie uległy
wypaczeniu oraz aby były zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych bez kontaktu z ziemią (nie przechowywać elementów w ogrzewanym
pomieszczeniu oraz w miejscu silnie nasłonecznionym).
4. Jeśli produkt jest składowany na zewnątrz, pozostaw folię ochronną.
5. Opakowanie wyrobu należy zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami.
6. Opakowanie nie może służyć do zabawy. Należy je zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż
istnieje ryzyko spowodowania nieszczęśliwego wypadku (np. poślizganie na folii,
uduszenie, połknięcie drobnych elementów, itp.).
7. Jeśli z jakiegoś powodu montaż musiał zostać przerwany w trakcie, należy zabezpieczyć
basen oraz pozostałe niezamontowane części przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. W przeciwnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe uszkodzenia.

PRZED MONTAŻEM:
1. Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy zgodnie z
załączoną listą części
2. W przypadku wystąpienia niezgodności, braków lub wad prosimy o kontakt ze
sprzedawcą przed rozpoczęciem montażu, jednak nie później niż 14 dni od daty
zakupu.
3. W celu złożenia reklamacji wypełnij czytelnymi literami dołączony arkusz
reklamacyjny podając:
- dane Kupującego
- opis wad + ich zdjęcia
- nr i ilość brakujących elementów
- unikalny nr paczki znajdujący się na etykiecie

GDZIE ZNAJDĘ NR PACZKI

UWAGA:
W przypadku braku powyższych informacji reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
4. Wybierz starannie miejsce, na którym stanie produkt.
UWAGA:
Produktu nie należy montować pod liniami energetycznymi, nad instalacjami w ziemi
typu prąd, woda, gaz, gdzie może być potrzeba dostępu oraz w miejscach,

pomieszczeniach, gdzie nie jest przewidziane takie obciążenie (np. balkon, taras);
Niedostosowanie się może spowodować katastrofę budowalną;
Produkt musi zostać zamontowany w miejscu, gdzie nie będzie narażony na stały
kontakt z wodą (w tym system zraszający).
Montaż należy wykonać na równym utwardzonym podłożu. Elementy drewniane nie
mogą mieć bezpośredniego styku z gruntem.
5. Sprawdź z urzędem odpowiadającym Twojemu miejscu zamieszkania, jakie przepisy
budowlane dotyczą zakupionego przez Ciebie produktu.
6. Wykonaj prace fundamentowe wg wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.
Pamiętaj, że przygotowanie podłoża należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką
budowlaną (zaplanuj czas potrzebny na wyschnięcie betonu!)
7. Płyta betonowa powinna mieć minimum 10 cm grubości oraz powinna być dostosowana
do ukształtowania terenu.
8. Wymiar płyty betonowej powinien pasować do wymiaru produktu (patrz rysunek
poglądowy).
9. Wsporniki należy zabetonować wg planu dołączonego do danego modelu basenu.
10. Upewnij się, że fundament jest dobrze zaizolowany, stabilny i wypoziomowany
11. Zakup niezbędną ilość środka impregnującego (patrz instrukcja - dot. produktów
nieimpregnowanych lub corocznego odświeżania produktów impregnowanych) i
zabezpiecz wszystkie elementy drewniane zgodnie z zaleceniami producenta środka
impregnującego. Zalecamy pomalowanie produktu po montażu. Jeśli produkt
malujemy w okresie jesiennym, w okresie skrajnych upałów mogą pojawić się
niedomalowane miejsca, które należy domalować. Jeśli malowanie elementów
zostanie wykonane przed montażem, muszą być one składowane na czas schnięcia na
równym podłożu, zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych w sposób
zapobiegający wypaczeniu się elementów.

MONTAŻ BASENU:
1. Minimalna ilość osób: 2
2. Orientacyjny czas potrzebny na montaż: 2 dni
UWAGA:
Podany czas nie uwzględnia prac budowlanych, montażu ewentualnego tarasu oraz
nalewania wody. Podczas montażu zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do opakowania. WAŻNE: Instrukcje w formie elektronicznej mają
wyłącznie charakter poglądowy.
3. Wybierz ciepły i słoneczny dzień. Produkty drewniane należy montować w zakresie
temperatur 10-25 ° C. Unikaj silnych mrozów i upału. Silny wiatr może uniemożliwić
poprawny montaż folii basenowej.
4. W trakcie prac stosuj ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.
UWAGA: pamiętaj, że prawidłowo wypoziomowane elementy będą stanowiły bazę
całego produktu, ich odpowiedni montaż wpłynie na cały okres użytkowania
produktu.
5. Montaż struktury drewnianej:

UWAGA: Nie wywieraj bezpośredniego nacisku na elementy podczas montażu może to spowodować uszkodzenie części. Używaj gumowego młotka oraz dołączonej
dodatkowej deski. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
powstałych w trakcie niewłaściwego montażu lub w trakcie użytkowania.

PAMIĘTAJ: drewno jest materiałem naturalnym więc mogą zdarzyć się skręcone
elementy. Podczas ich montażu należy przestrzegać poniższych wskazówek:
- rozplanuj ułożenie skręconych elementów w różnych miejscach, aby jak najlepiej
dopasować je do konstrukcji
Narzędzia i materiały, w które powinien
zaopatrzyć się klient:
A-deski zabezpieczające
B-deska do dobijania (w komplecie)
C-ściski stolarskie
D- młotek gumowy

Czynności:
1.przyłożyć deski z boku jak na rysunku
2.ścisnąc ściskami
3.dobić element przez deskę B
gumowym młotkiem D

B

B

- upewnij się, że pióro jest zawsze zwrócone ku górze

- po sprawdzeniu przekątnych pierwszej warstwy desek (zawsze muszą mieć
jednakową długość) można montować kolejne warstwy
- w przypadku poprzecznych pęknięć spróbuj ułożyć deski tak, aby znalazły się one po
wewnętrznej, niewidocznej stronie basenu – dotyczy tylko basenów prostokątnych.
UWAGA: Nie należy wprowadzać żadnych zmian w poszczególnych elementach
basenu, nie pomijać ich montażu ani nie robić żadnych dodatkowych otworów.

6. Montaż listew ozdobnych:
Wkręt 5x80 z podkładką należy przykręcić na środku wycięcia w taki sposób (lekko),
żeby listwa maskująca swobodnie przesuwała się w pionie, nie zablokuje to
możliwości pęcznienie/kurczenia się desek basenowych w zależności od pory roku.

7. Układanie maty podłogowej:
Przed położeniem linera przymocuj na ściany i dno basenu matę ochronną.

8. Mocowanie listew montażowych linera:
- profile PVC należy przykręcić od środka za pomocą wkrętów.
- należy je najpierw dociąć na długość wewnętrznych boków za pomocą piłki do
metalu.
- odcięte kawałki należy zostawić, gdyż będą potrzebne na ostatnią ścianę.
- wkręty należy rozmieścić co 20-25 cm uważając, aby nie dokręcić ich zbyt mocno,
ani zbyt słabo.
- górny brzeg listwy powinien licować się z górną linią drewnianej struktury.

9. Ułożenie linera:
- przed rozpoczęciem montażu linera należy upewnić się, że nie wystaje żaden wkręt
ani drzazga, oraz przykleić matę ścienną na taśmę dwustronną.
- zaleca się montaż linera, gdy temperatura na zewnątrz waha się pomiędzy 18 a 25°
(im bardziej liner jest zimny, tym trudniej nim manipulować)
- ponieważ liner jest najbardziej widoczną częścią basenu, warto poświęcić więcej
uwagi jego rozłożeniu. Ewentualne fałdy czy zagniecenia nie znikną z czasem. Jakość
wykończenia zależy od staranności wykonania tego etapu.
- gołymi stopami należy dociskać liner do drewnianej struktury zaczynając od
pierwszego boku, następnie przejść do boku przeciwległego, i kontynuować w ten sam
sposób. Pozwoli to na weryfikację, czy liner jest prawidłowo wyśrodkowany.
- liner może ulegać rozciąganiu lub kurczeniu.
10. Montaż dyszy:
- stosuj się do wskazówek w instrukcji
- dopilnuj, aby podczas montażu dyszy nie upuścić wewnętrznej uszczelki dyszy (jeśli
wpadnie pomiędzy strukturę drewnianą a folię, będzie trudno ją wyjąć)
- pamiętaj, że folia basenowa musi znajdować się zawsze pomiędzy uszczelkami;
tylko w taki sposób zapewnimy szczelne połączenie
UWAGA: wszelkie nacięcia folii zaczynaj dopiero po częściowym nalaniu wody
(folia będzie się naciągać i układać pod naporem wody; zbyt wczesne jej docięcie
spowoduje nieszczelność)
11. Montaż desek tarasowych:
- przed przykręceniem desek tarasowych należy je rozłożyć bez przykręcania w celu
właściwego rozmieszczenia.
- aby właściwie rozplanować deski tarasowe, należy na nich ułożyć również metalowe
płytki, co pozwoli zobrazować miejsce przykręcenia.
- deska tarasowa powinna wchodzić około 30 mm do środka basenu.
- zaleca się montaż desek tarasowych po napełnieniu basenu wodą
- po ok. 1-2 tygodnia, w celu wyregulowania rozmieszczenia desek tarasowych,
można je zdjąć i zamontować ponownie
- aby zamaskować miejsca połączeń można dokupić maskownice narożników (opcja
dodatkowa – sprawdź jej dostępność u sprzedawcy)

W TRAKCIE UŻYTKOWANIA:
1. Pamiętaj, że regularna konserwacja drewna i systematyczne usuwanie śmieci z obrębu
produktu są niezbędne. Należy pamiętać, że produkt zakupiony w wersji
nieimpregnowanej, musi zostać natychmiastowo zabezpieczony. Zaleca się
odświeżanie impregnacji raz do roku.
2. W celu zabezpieczenia drewna używaj produktów dobrych jakościowo.
3. Przynajmniej raz w roku sprawdzaj stan techniczny produktu:
- zwróć uwagę na szczelność
- zweryfikuj działanie ruchomych elementów
- nasmaruj wrzeciądze i zawiasy
4. W okresie zimowym systematycznie odśnieżaj produkt.
5. Zawsze dbaj o czystość wewnątrz i na zewnątrz zakupionego produktu. Pamiętaj, że
zalegające liście, gałęzie, trawa lub stojąca woda mogą przyczynić się do szybszej
degradacji drewna.
6. Basen należy regularnie sprzątać za pomocą dostępnych na rynku środków
chemicznych dbając o czystość wody i odpowiedni poziom PH. Poziom PH sprawdzaj
przynajmniej 1 x w tygodniu. Właściwa wartość pH powinna się mieścić w zakresie
od 7.0 do 7.4. Zbyt wysoka wartość pH obniża działanie środków dezynfekujących i
powoduje nietolerancje skórne, zbyt niska natomiast może powodować korozję
metalowych części, przede wszystkim drabinek ze stali nierdzewnej.
7. Pamiętaj, że wszelkie przyłącza elektryczne muszą być zgodne z obowiązującymi
normami, muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa dla przyłączy ogrodowych
zgodnie z lokalnymi przepisami i powinny być wykonane przez osobę uprawnioną.
Pamiętaj o uziemieniu! Przed pierwszym uruchomieniem systemu filtrującego upewnij
się, że zestaw działa prawidłowo, że przepływa przez niego woda oraz że nie
występuje przepięcie.
UWAGA: zabrania się korzystania z basenu w przypadku wykrycia przepięcia!
8. Zestaw filtrujący musi być umiejscowiony na tym samym poziomie, co dno basenu, w
miejscu zadaszonym oraz poniżej poziomu wody.
9. Przed pierwszym użyciem basenu upewnij się, że stężenie chemii (zwłaszcza chlor) w
wodzie jest bezpieczne dla Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli zawartość chloru przekracza
dopuszczalną normę, nie należy korzystać z kąpieli. Można zastosować 2 rozwiązania:
- poczekać, aż nadmiar chloru samoistnie się zneutralizuje
- wymienić częściowo wodę na świeżą, nie zawierającą chloru
Systematycznie kontroluj stężenie chloru.
10. Nigdy nie wrzucaj tabletek bezpośrednio do basenu (ryzyko uszkodzenia folii
basenowej) – do tego celu służy skimmer.
11. Płynne chemikalia należy wstępnie rozcieńczyć w pojemniku z wodą i stopniowo
wlewać do basenu.
12. Przy właściwym stosowaniu chemii i utrzymywaniu czystości w basenie, woda w
basenie nie musi być wymieniana.
UWAGA: nigdy nie używaj słonej wody! Zastosowany osprzęt nie jest do tego
przystosowany. Słona woda może uszkodzić elementy pompy filtrującej.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:
Basen powinien być zmontowany i użytkowany zgodnie z obowiązującymi normami
bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo Państwa dzieci zależy przede
wszystkim od Państwa. Należy cały czas mieć je na oku, zwłaszcza, jeśli są poniżej 10-ego
roku życia. Radzimy przeczytać również poniższe wskazówki, aby zminimalizować ryzyko
wypadków.
1. Dzieci muszą być pod stałym nadzorem dorosłych. Im więcej jest osób
korzystających z basenu, tym większe ryzyko wypadków.
2. Nigdy nie należy zostawiać dziecka samego w wodzie ani na brzegu basenu,
zwłaszcza, jeśli nie umie ono pływać.
3. Osoby nie umiejące pływać powinny nosić sprzęt asekuracyjny.
4. Nauczcie się udzielania pierwszej pomocy.
5. Nie wolno skakać do wody.
6. Nie pozwalajcie na biegi i żywe zabawy w obrębie basenu.
7. Nie zostawiajcie w basenie i na jego brzegu żadnych zabawek.
8. Nie można siadać ani chodzić po desce tarasowej.
9. Nigdy nie należy pływać pomiędzy drabinką a ścianą basenu (ryzyko zakleszczenia).
10. W basenie nie można używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić folię
basenową.
11. Drabinka zewnętrzna musi być cały czas wypoziomowana i usytuowana na stabilnym
podłożu. Schodząc i wchodząc do basenu należy być zwróconym twarzą w stronę
drabinki.
12. Po zakończeniu korzystania z basenu, w celu bezpieczeństwa, należy odłączyć
drabinkę zewnętrzną. Okresowo należy sprawdzać stan i właściwe funkcjonowanie
basenu.
13. Nie należy korzystać z basenu podczas działania systemu filtrującego.
14. Należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją oraz zastosować się do przepisów
bezpieczeństwa dot. stosowania i przechowywania środków czyszczących.
15. Środki chemiczne muszą być przechowywane poza zasięgiem dzieci.
16. W pobliżu basenu należy umieścić numery alarmowe.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa można również zaopatrzyć się w dodatkowe
wyposażenie. Należy jednak pamiętać, iż wyposażenie to nie zastępuje w żadnym
wypadku nadzoru osoby dorosłej:
- Barierka ochronna ze stałą furtką o wys. min. 1,2m
- Pokrycie ochronne basenu (ręczne lub automatyczne)
- Elektroniczny czujnik ruchu
- Aparat telefoniczny dostępny przy basenie
- Koło ratunkowe z linką oraz bosak ratowniczy
W razie wypadku :
Należy wyjąć osobę poszkodowaną z wody jak najszybciej oraz zadzwonić po
pomoc.

BASEN ZIMĄ:
PAMIĘTAJ: Prawidłowe przygotowanie basenu na okres jesienno-zimowy zadecyduje o
jego dobrym stanie. Unikniemy również w ten sposób długiego czyszczenia i przygotowania
w sezonie kąpielowym:
1. Wykonaj czyszczenie piasku.
2. Uzdatnij wodę (korekta pH, zastosuj chlor i preparaty przeznaczone na zimę)
3. Zatrzymaj pompę oraz ustaw zawór w pozycji :
- „RINSE” – dla zestawu 4-biegowego (zestaw BigBox nr 1)
- „WASTE” - dla zestawu 6-biegowego (zestaw BigBox nr 2 i 3)
4. Uruchom ponownie pompę aż do obniżenia poziomu wody o ok. 30 cm.
5. Opróżnij filtr odkręcając korek znajdujący się na spodzie zbiornika.
6. Ustaw zawór w pozycji „WINTER”
7. Zamknij wszystkie zawory.
8. Odłącz zasilanie elektryczne pompy.
9. Opróżnij pompę odkręcając korek znajdujący się na dole filtra wstępnego.
10. Odłącz osprzęt i schowaj do ogrzewanego pomieszczenia.
11. Zdemontuj drabinki.

GWARANCJA:
Drewno jest materiałem żyjącym więc naturalną koleją rzeczy jest fakt, iż pracuje wraz ze
zmianami temperatury i wilgotnością. Mimo, że przykładamy dużą wagę do jakości
użytego w naszych produktach drewna, nie możemy uniknąć niektórych naturalnych
zjawisk zaprezentowanych poniżej, które nie podlegają gwarancji:

Naturalna cecha
drewna
zmiany koloru wraz
z upływem czasu,
odbarwień lub różnic
w kolorach i strukturze

wszystkich sęków o
średnicy do 2 cm, a
także sęków zdrowych
powyżej 2cm

Zdjęcie

Wskazówki
Stosować ogólnie
dostępne preparaty
do impregnacji
drewna zgodnie z
zaleceniami
producenta.

Można użyć
szpachli , do
drewna lub
silikonu.

pęknięć

zabitek

Można użyć
szpachli , do
drewna lub
silikonu. Pęknięcia
mają naturę
sezonową, pracują
wraz ze zmianami
wilgotności.
Można użyć
szpachli , do
drewna lub
silikonu.

pęcherzy żywicznych
wycieków żywicy

Wycieki
wyschnięte można
zeskrobać ostrym
narzędziem ,
uważając żeby nie
uszkodzić struktury
drewna.

wykwitów żywicznych

Do usunięcia
można użyć
rozpuszczalniku na
bazie acetonu,
terpentyny lub
benzyny. Po
wyługowaniu
należy kilkakrotnie
zmyć ciepłą wodą z
niewielkim
dodatkiem kwasu
octowego.
Stosować ogólnie
dostępne preparaty
do usuwania
sinizny drewna
zgodnie z
zaleceniami
producenta.

sinizny

powierzchowna pleśń

Stosować ogólnie
dostępne preparaty
do usuwania pleśni
drewna zgodnie z
zaleceniami
producenta.

STRUKTURA DREWNIANA
Gwarancja obejmuje (ważna tylko z dowodem zakupu):
1. 5-letnią ochronę drewna przeciw insektom (z wyłączeniem termitów, mrówek i pszczół
australijskich) i grzybom, jeśli zostały spełnione następujące warunki (dotyczy tylko
produktu zakupionego w wersji impregnowanej):
• drewno nie ma bezpośredniego styku z gruntem i wodą (w tym włączając również
system zraszający)
• drewno jest corocznie konserwowane ogólnodostępnymi środkami typu impregnat,
bejce do ochrony drewna, itp.
UWAGA: bez corocznej konserwacji struktury drewna gwarancja wygasa.
2. wady fabryczne i brakujące elementy w przypadku okuć – 1 rok (gwarancja ważna
jedynie przed montażem) – gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów
z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym
elementem.
3. wady fabryczne i brakujące elementy konstrukcyjne (gwarancja ważna jedynie przed
montażem) – gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów
z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym
elementem.
4. gwarancja ważna tylko na terenie kraju, w którym dokonano zakupu
5. gwarancja jest nieważna w przypadku dokonywania samodzielnych przeróbek
w produkcie.
6. interwencje z tytułu gwarancji nie wydłużają czasu trwania tejże gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje:
• naturalnych cech drewna wskazanych powyżej
• naturalnej deformacji, np. spowodowanej długotrwałym wystawieniem na działanie
słońca
• skręceń i zwichrowań pozwalających na montaż
• uszkodzeń i wad spowodowanych nieprawidłowym transportem, przechowywaniem,
montażem, użytkowaniem i / lub brakiem konserwacji
• korozji elementów metalowych
• uszkodzeń wynikających ze złego przygotowania terenu
• uszkodzeń wynikających z interwencji nieautoryzowanych osób
• uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania dla celów publicznych lub zarobkowych
• uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne jak trzęsienia ziemi, pożary,
osunięcia się ziemi, powodzie, wiatr, burza
• szkód spowodowanych przez termity, mrówki lub pszczoły australijskie
• widocznych wad, które nabywca powinien zauważyć w momencie dostawy
• kosztów robocizny, transportu, itp. (pozostają one po stronie kupującego)

OSPRZĘT DO BASENU (pompa, filtr) – 2 LATA RĘKOJMI OD DATY ZAKUPU
Producent osprzętu udziela 2-letniej rękojmi na zakupiony osprzęt.
OKUCIA - 1 ROK OD DATY ZAKUPU
Gwarancja obejmuje :


wady fabryczne i brakujące elementy – ważne tylko przed montażem

Gwarancja nie obejmuje :



uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania
korozji

WYPEŁNIENIE BASENU – FOLIA LINER PVC 75/100 - 1 ROK OD DATY ZAKUPU
Gwarancja obejmuje :




wady fabryczne (szczelność spawów) – ważne tylko przed montażem
interwencje z tytułu gwarancji nie wydłużają czasu trwania tejże gwarancji
gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem
naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem

Gwarancja nie obejmuje :












uszkodzeń typu: rozdarcia, dziury, fałdy, zagięcia, plamy, odbarwienia (w tym
również plam i odbarwień powstałych na linii wody spowodowanych
używaniem środków do opalania lub preparatów zawierających miedź)
uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania (zalecane
składowanie pomiędzy 10 - 25°C w oryginalnym opakowaniu; montaż
pomiędzy 20 a 25°C),
uszkodzeń wynikających z interwencji nieautoryzowanych osób
uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania dla celów publicznych lub
zarobkowych
uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbań, braku konserwacji lub wystawienia
na działanie mrozu
uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania produktów innych niż zalecane
przez producenta
uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne jak trzęsienia ziemi, pożary,
osunięcia się ziemi, powodzie
widocznych wad, które nabywca powinien zauważyć w momencie dostawy
kosztów robocizny, transportu, itp. (pozostają one po stronie kupującego)

UWAGA: każde docięcie folii lub nalanie wody, nawet częściowe, oznacza, że nabywca
stwierdził, iż otrzymana folia (kolor, wymiar) jest zgodna ze złożonym zamówieniem.

POTENCJALNE PROBLEMY, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ
PODCZAS UŻYTKOWANIA

Przyczyna

Rozwiązanie

- montaż desek
miał miejsce przed
nalaniem wody
- poszczególne
elementy zostały
zamontowane w
niewłaściwych
miejscach
- struktura ścian nie
została poprawnie
zamontowana
- listwy maskujące
zostały
niepoprawnie
zamontowane

- odkręć deski
- skonsultuj prawidłowe ułożenie z inst
- dokręć ponownie deski

Pionowe
metalowe
wzmocnienia
odstają od ścian
basenu

- metalowe
wsporniki zostały
źle osadzone w
betonie
- zastosowano
beton złej klasy

zdemontuj strukturę drewnianą, sprawdź
poprawność wymiaru pomiędzy wspornik
lub utraciły pion, skontaktuj się z wykonaw
wymagała wymiany

Nachylenie
ścian basenu

- jedna lub część
podpór zostały
uszkodzone lub
niepoprawnie
zamontowane
- podłoże zostało
źle przygotowane

zdemontuj strukturę drewnianą, sprawdź
poprawność wymiaru pomiędzy wspornik
lub utraciły pion, skontaktuj się z wykonaw
wymagała wymiany

Zbyt szybka
degradacja
drewna

- drewno ma
- uprzątnij teren wokół basenu
bezpośrednią
- zabezpiecz strukturę przed stojącą wo
styczność z ziemią, - odśwież drewno dobrej jakości środk
roślinnością, wodą
lub nieczystościami

Napotkany
problem
Deski tarasowe
są nieregularnie
rozmieszczone

Znaczne szpary
pomiędzy
deskami
ściennymi
basenu

Zdjęcie poglądowe

- zdemontuj strukturę
- sprawdź, czy metalowe podpory są pr
- zamontuj ponownie elementy śledząc
- zwróć uwagę, że listwy maskujące po
przeznaczonych

Charakterystyka drewna
Drewno jest materiałem naturalnym, więc naturalną koleją rzeczy jest fakt, iż pracuje wraz z
wilgotnością i temperaturą. Mimo, że przykładamy dużą wagę do jakości użytego w naszych
produktach drewna, nie możemy uniknąć niektórych zjawisk, które stanowią naturalne cechy
drewna: zmiany koloru, naturalnych sęków, pęknięć, zabitek, pęcherzy żywicznych,
wycieków żywicy, wykwitów, sinizny, powierzchownej pleśni lub skręceń nie
uniemożliwiających montażu.
Ze względu na stałą pracę drewna podane wymiary elementów należy traktować poglądowo
(mogą się wahać od 2% do 12% w zależności od przekroju i kierunku pomiaru).
Należy również pamiętać, że drewno nie jest materiałem szczelnym, nieprzemakalnym, a
wręcz charakteryzuje się dużą higroskopijnością, w związku z tym przy dużych opadach lub
wysokiej wilgotności powietrza istnieje ryzyko przedostawania się przez nie wody.
Część używanych przez nas elementów jest klejona na mikrowczepy. Takie drewno jest
bardziej wytrzymałe od drewna litego oraz mniej podatne na skręcenia i zwichrowania.

