
1 
Bazénová folie 

 
 

Hydroservis s.r.o., Mánesova 11, 612 00 Brno-Královo Pole, tel., fax: 545 229 468 
E-mail: info@hydroservis.cz, http://www.hydroservis.cz 

 
 

NÁVOD NA INSTALACI A 
ÚDRŹBU BAZÉNOVÉ FOLIE 

 

 
 

 

 

Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej na 
bezpečném místě. 
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POKYNY PRO INSTALACI 
Mírné zvlnění fólie při její instalaci je přirozené. Je způsobeno vůlí vinylového materiálu, která chrání fólii při 
jejím smršťování. Vyhlaďte fólii na dně tak, že ji zatlačíte směrem ke stěnám bazénu. Můžete si pomoci jemným 
smetákem. Nikdy netlačte na fólii příliš velkou silou a netahejte za ni. 
Poznámka: Fólie není konstrukčním prvkem bazénu. Její jedinou funkcí je zabránit vodě ve vytékání z bazénu. 
Tlak vody je držen pomocí stěn a konstrukčních prvků bazénu. Fólie musí správně přiléhat k zemi, koutové 
výplni a stěně bazénu, nikdy nesmí nést hmotnost vody, která by ji mohla poškodit. Při výměně folie u 
stávajícího bazénu zkontrolujte ocelový plášť a kolejničky a případně zrezlá místa ošetřete pomocí vhodného 
antikorozního přípravku.  
PŘI NAPNUTÍ FÓLIE DOCHÁZÍ AUTOMATICKY KE ZRUŠENÍ ZÁRUKY. 
 

 
 
Neakceptování následujících pokynů vede k poškození fólie a zrušení záruky. 
1. Před umístěním fólie do bazénu zkontrolujte, zda fólie nemá porušené švy. 
2. Zkontrolujte koutovou výplň uvnitř bazénu, zda odpovídá požadavkům, uvedeným v návodu k používání 
bazénu. 
3. Vložte do bazénu fólii tak, aby se těsně dotýkala země, koutové výplně a stěn bazénu. Dbejte, aby nedošlo k 
napnutí fólie, postupujte dle obr. výše. Obvodový šev musí být zhruba uprostřed koutové výplně. 
4. Přehněte fólii přes hranu bazénu tak, aby nebyla pod tlakem vody. 
5. Folii se upevní přes okraj bazénu pomocí připevňovacích pásků. 
Čištění folie: 

Folii lze čistit pomocí jemného kartáče a vody. Na usazené nečistoty můžete použít prostředek RANDKLAR (k 
dostání u Vašeho prodejce).  

ZÁRUKA: 

Při dodržení způsobu používání v této dokumentaci ručíme, že výrobek bude mít po celou dobu záruky 
vlastnosti stanovené příslušnými normami a údaji uvedenými v této dokumentaci po dobu 24 – měsíců ode dne 
prodeje. Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem ani neodvratnou událostí 
(např. živelnou pohromou), bude folie bezplatně vyměněna za předpokladu, že: 

- od doby prodeje do doby reklamace neuplynulo více než 24 měsíců. 
- při používání byly dodržovány podmínky uvedené v této dokumentaci 
- folie nebyla násilně mechanicky poškozena 
- na výrobku nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě.  
 
 
 
Datum prodeje…………………………..     ………………………………………. 
          Prodejce 


