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Montážny návod  

Montáž bazénového krytu zvládne priemerne zručný užívateľ. Odporúčame, aby montáž 
prevádzali minimálne dve osoby. Je vhodnejšie prevádzať montáž zastrešenia /krytu  mimo 
priestoru bazénu (cieľového umiestnenia). Ľahšie sa dostanete z vnútornej strany 
k zostaveniu konštrukcie, upevneniu a napnutiu fólie. Na cieľové umiestnenie kryt 
v otvorenom stave prenesú ľahko traja ľudia – dvaja pri kĺbových pántoch a jeden uprostred 
(vrchol krytu). K montáži budete potrebovať kľúče č. 13 a č.11, ktoré nie sú súčasťou 
balenia výrobku. Montáž neprevádzajte za veterného počasia. 

1. krok  
Pripevnite k zemi kĺbový segment tak, aby závity trnov kĺbu smerovali k bazénu. Voľný 
koniec segmentu (nepripevnený k zemi) bude smerovať na stranu, z ktorej budete kryt 
otvárať. K upevneniu kĺbového mechanizmu podľa povahy terénu použite hmoždinky, 
prípadne aspoň priložené bodce. 
 
2. krok  
Druhý kĺbový segment upevnite k zemi rovnako ako prvý, a to vo vzdialenosti od 1. kĺbového 
segmentu zodpovedajúceho priemeru vášho krytu. 
 
3. krok  
Kryt je zostrojený z jedenástich oblúkov. Potrubia na zostavenie každého oblúka sú 
zabalené zvlášť. Oblúky zostavujte postupne nasunutím zúžených koncov do seba až po 
zacvaknutie poistky. Prvý a posledný oblúk (tie, ktoré pri zatvorení krytu stoja na zemi) sú 
vyrobené zo silnejších potrubí.  
 
4. krok  
Na koniec všetkých oblúkov nasadíme plastové záslepky. Každý koniec oblúka postupne 
nasadíme na skrutky kĺbového segmentu tak, že najskôr navlečieme plastový krúžok 
(podložku), po ňom nasunieme oblúk, potom kovovú podložku zaistíme maticou, ktorú 
zľahka dotiahneme. Po namontovaní oblúku ho nechajte ležať na sebe (v tvare polmesiaca). 
 
5. krok  
Z vonkajšej časti krytu rozložte vlastný poťah okolo zostavených oblúkov a postupne ich 
pripevňujte  pomocou suchých zipsov na jednotlivých oblúkoch. Suché zipsy na koncoch (u 
kĺbových segmentov) zatiaľ  neupevňujte. 
 
6. krok  
Pred postupným zatvorením krytu dbajte o to, aby bol poťah na jednotlivých oblúkoch 
rovnomerne napnutý. Šikmo cez oblúky sa nesmú tvoriť vrásky. Pri zatváraní krytu sťahujte 
poťah smerom ku kĺbovým segmentom. Upevnite aj posledné suché zipsy. 
 
7. krok  
Gumové úchyty vo tvare trojuholníka slúžia k upevneniu priložených gumolan, ktoré kryt 
zaisťujú (zastrešenie proti poveternostným vplyvom mimo dobu používania bazénu). 
Pre vypnutie gumolan môžete použiť dodané kotvy alebo iné úchyty, ktoré pevne zafixujete 
k podkladu alebo k terénu v mieste pod našitými trojuholníkovými úchytmi. 
 
 

 

Prevádzkové pokyny, montážny návod a záručné 
podmienky 

 
Zastrešenie bazénu TROPIKO 

 
Zastrešenie bazénu TROPIKO je určené pre zastrešenie 
kruhových bazénov s priemerom až 5 m, podľa rozmeru 
zastrešenia. Zastrešenie je možné úplne otvoriť a ponechať 
otvorené po celú dobu kúpania. 
Zastrešenie slúži k sezónnemu zakrytiu bazénu alebo iných priestorov. 
Zastrešenie plní predovšetkým nasledujúce funkcie: 
 znižuje tepelnú stratu bazénovej vody v priebehu chladnejšieho obdobia (napr. v noci), 
 obmedzuje znečistenie bazénovej vody (napr. spádom poletujúcich nečistôt a dažďovou 

vodou), 
 chráni pred nepriaznivým počasím. 
 
Český výrobok 
Zastrešenie bazénu TROPIKO je vyrobené z konštrukcie z hliníkových profilov, ktoré sú 
povrchovo upravené eloxovaním. Na konštrukcii je napnutá špeciálna číra leštená fólia, ktorá 
je odolná voči UV žiareniu. Opláštenie má na spodných okrajoch našité ochranné pruhy z 
modrého polyesteru s vode odolnou úpravou. Jednostranné otváranie je riešené jedinečným 
kĺbovým segmentom. 
 
Zastrešenie  je vyrobené v Českej republike www.tropiko.sk 
Výhradný predajca výrobku:  
Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika 
 
Výber veľkosti zastrešenia  
Pokiaľ budete inštalovať naše zastrešenie na zapustený bazén, zvoľte priemer zastrešenia 
vždy minimálne o 50 cm väčší než je priemer bazénu. 
U bazénu polo zapusteného alebo voľne stojaceho počítajte s tým, že zastrešenie  je guľaté 
a smerom nahor sa zužuje. Priemer zastrešenia  v tomto prípade musí byť dostatočne väčší. 
Nezabudnite tiež na priestor pre skimmer a pre zapojenie, prípadne umiestnenie filtrácie.  
Tabuľky doporučeného rozmeru zastrešenia nájdete na www.tropiko.sk  
 
Zastrešenie bazénu TROPIKO 
 

priemer  
/ cm 

Výška  
/ cm 

Hmotnosť  
/ kg 

pre zapustené bazény do priemeru  
/ cm 

360 180 30 310 
420 210 35 370 
500 250 42 450 
550 275 55 500 

 
Balenie: Kartónový obal 190 cm x 50 cm x 25 cm. 
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PREVÁDZKOVÉ POKYNY 
 
Manipulácia so zastrešením 
Pokiaľ nevyužívate priestor bazénu, zastrešenie nenechávajte v otvorenej a nezaistenej 
polohe. Zastrešenie je možné ponechať len uzatvorené a ukotvené. Ponechanie v otvorenej 
polohe môže byť nebezpečné. Pri kúpaní v bazéne musí byť zastrešenie odklopené, aby bol 
zaistený prísun čerstvého vzduchu. Po opustení bazénu zastrešenie uzatvorte a zaistite proti 
vetru pomocou gumových lán. Pred odchodom od bazénu vždy skontrolujte, či je zastrešenie 
uzatvorené  a ukotvené k terénu. 
Používajte len krajné polohy zastrešenia - buď úplne otvorené alebo úplne zatvorené a 
zaistené. Ponechanie zastrešenia v akejkoľvek medzi polohe môže byť nebezpečné a môže 
byť príčinou jeho poškodenia. 
Nečistite plachtu chemickými prípravkami! Pri starostlivosti o vodu v bazéne používajte iba 
bazénovú chémiu na to určenou. (Nepoužívajte SAVO a podobné prípravky.) Použitie iných 
prípravkov na úpravu vody alebo čistenie plachty môže mať negatívny vplyv na životnosť 
plachty zastrešenie. 
 
Ukotvenie zastrešenia proti pôsobeniu vetru 
Medzera medzi spodným okrajom zastrešenia a vedľajším terénom by mala byť čo najmenšia 
(max. 5 cm), aby sa znížilo riziko podfúknutia a následného strhnutia zastrešenia vetrom.  
Je veľmi dôležité, ukotvenie zastrešenia proti pôsobeniu vetru nepodceňovať. Patky pre 
ukotvenie musia v podklade skutočne pevne držať. Kvalitne prevedené ukotvenie odoláva 
pôsobeniu bežne sa vyskytujúcich vetrov. Extrémne silné vetry, napr. orkán, môžu však 
zastrešenie poškodiť. Pred príchodom takto silného vetru preto odporúčame zastrešenie 
zložiť a schovať. V prípade potreby je možné zastrešenie odpojiť od kotviacich prvkov 
a odniesť preč. 
 
Údržba a zazimovanie 
Poťahové materiály je treba udržovať v čistote. Pri čistení používajte bežný saponát a vlažnú 
vodu, nepoužívajte prípravky na báze chlóru. Otočné kĺby odporúčame pred začiatkom a po 
skončení kúpacej sezóny premazať silikónovým olejom.  
Zastrešenie neodporúčame používať cez zimu, kedy priestor bazénu nie je používaný. Mráz 
a ľad znižujú životnosť materiálu, z ktorých je zastrešenie vyrobené. V zimnom období 
nemanipulujte s prvkami zastrešenia. Plastový materiál sa stáva krehkým a náchylnejším k 
poškodeniu.  
Mimo sezónu kúpania je možné ponechať zastrešenie uzatvorené. Výnimkou sú zimné 
mesiace, kedy by snehová pokrývka a vnútorná námraza z kondenzácie pary z bazénu mohla 
spôsobiť svojim zaťažením mechanické poškodenie hliníkovej konštrukcie a celého 
zastrešenia. V zimných mesiacoch (hlavne november až marec) nechajte zastrešenie 
vždy otvorené. Otvorené zastrešenie navzájom zviažte, napríklad gumolanom a konštrukciu 
na teréne zaistite. 
Predovšetkým  sneh môže svojím zaťažením spôsobiť poškodenie zastrešenia. Pokiaľ 
zastrešenie ponecháte nad priestorom bazénu, je nutné zaistiť včasné odmetanie snehu zo 
zastrešenia. V prípade uskladnenia zastrešenia ho opatrne rozoberte a uložte na chladnom a 
suchom mieste tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu. 
 
Pri stavbe zastrešenia postupujte podľa montážneho návodu. 
 
Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo na prevedenie zmien a úprav výrobku bez povinnosti 
aktualizácie tohto návodu. 

 
Bezpečnostné pokyny: 
 Výrobok používajte len k účelom, ku ktorým je určený. 
 Kĺbový mechanizmus musí byť pevne ukotvený k podkladu a zostavené zastrešenie musí 

byť fixované i pomocou gumových lán. 
 V dobe kúpanie osôb musí byť zastrešenie otvorené. Pod uzatvoreným zastrešením býva 

pomerne vysoká teplota, ktorá môže byť príčinou zdravotných problémov osôb, 
zdržujúcich sa v priestore zastrešenia. 

 Zastrešenie bazénu neslúži ako bezpečnostný prvok zamedzujúci vstupu osôb, detí či 
zvierat do priestoru bazénu. V žiadnom prípade nenesie výrobca ani predajca 
zodpovednosť za ujmu na zdraví pri nedodržaní tohto pokynu. 

 V priestore zastrešenia je zakázané používať otvorený oheň, inak hrozí riziko požiaru. 
 Rebrá zastrešenia nevystavujte dodatočnému zaťaženiu. Na konštrukciu nič nezavesujte. 

Rebrá zastrešenia nie sú určené pre  pohyb osôb, na lezenie apod. Konštrukcia 
zastrešenia by sa mohla prepadnúť. 

 Pred odchodom od priestoru bazénu zastrešenie uzatvorte a zaistite. Zastrešenie 
nenechávajte otvorené, pokiaľ nie ste v jeho blízkosti alebo pokiaľ sa práve nekúpete.  

 Pri veternom počasí je nutné, aby zastrešenie bolo uzatvorené a zaistené proti otvoreniu. 
Za silného vetra je zakázané zastrešenie otvárať. Pri nedodržaní pokynov môže dôjsť k 
poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb. 

 Pred príchodom veľmi silného vetra odporúčame zastrešenie úplne otvoriť a v tejto polohe 
stiahnuť k sebe rebrá na niekoľkých miestach  pevne ,napríklad pomocou gumových lán. 

 Mimo sezónu kúpania môžeme  ponechať zastrešenie uzatvorené. Výnimkou sú zimné 
mesiace, kedy by snehová pokrývka mohla spôsobiť svojím zaťažením mechanické 
poškodenie hliníkovej konštrukcie rebier a celého zastrešenia. V zimných mesiacoch 
ponechajte zastrešenie vždy otvorené a zaistené. Konštrukciu na zemi zaistite 
gumolanami.  

Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody spôsobené nedodržaním 
Prevádzkových pokynov. 

Zoznam komponentov, obsah balenia 
   1 ks  krycia plachta 
 11 ks jednotlivé rebrá, zvlášť zabalené  
 22 ks plastové podložky 
 22 ks kovové podložky 
 22 ks matice 
   2 ks kĺbové mechanizmy 
   2 ks zatĺkacie kotvy ku kĺbom 

   2 ks gumolaná 
 

 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 
Rozhodli ste sa pre produkt vysokej kvality a prvotriedneho spracovania. Zastrešenie bazénu 
TROPIKO je dôsledne kontrolované a dodávané v bezchybnom stavu. Za každý výrobok je 
možné uplatniť plnú záruku v trvaní 2 rokov od dátumu zakúpenia za podmienok dodržania 
"Prevádzkových pokynov" a "Montážneho návodu". Dokladom potrebným pre reklamáciu je 
originál predajného dokladu. Reklamáciu je možné uplatniť u predajcu, ktorý dodáva i všetky 
náhradné komponenty výrobku. Reklamačné požiadavky vrátane záručných opráv realizuje 
výrobca. 
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