
KRYCÍ PLACHTA NA BAZÉN 
Varování: Krycí plachta není bezpečnostní plachta. Zamezte vstupu osob na plachtu.  

Tato plachta není určena k zabránění pronikání vody skrz krycí plachtu (oběma směry), ale slouží 
pouze k zachycení mechanických nečistot jako jsou listy, hmyz a kamínky, při pádu na hladinu Vašeho 
bazénu. 

PEČLIVĚ DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY PRO INSTALACI PLACHTY. Správná instalace 
plachty je předpokladem dlouhé životnosti plachty a také její funkčnosti. 

PRO NADZEMNÍ BAZÉNY:  
1 Před nasazením plachty připravte bazén.  
2 DŮLEŽITÉ: Před nasazením plachty na bazén zkontrolujte, zda v místech, kde se může plachta 

dotýkat konstrukce bazénu, nejsou ostré hrany a rohy. Ostré hrany a rohy, které nelze odstranit, je 
nutné přelepit textilní lepící páskou nebo vložením (a přilepením) vycpávky.  

3 Lanko provlékněte postupně všemi oky na obvodu plachty (střídavě – viz obrázek).  
4 Plachtu přetáhněte přes bazén. Přesah plachty po obvodu bazénu by měl být všude stejný a 

v rozsahu 30 – 45 cm.  
5 Oba konce lanka provlékněte otvory v napínáku. 

Jeden konec provlékněte otvorem A, druhý konec 
otvorem B.  

6 Pokračujte a oba konce lanka provlékněte také 
otvorem C v bubnu rohatky. Nyní lanko napněte 
zatažením za oba konce.  

7 Začněte lanko navíjet na buben rohatky otáčením 
kličky. Pomalu navíjejte, dokud nebude lanko 
dostatečně napnuté.  

8 Západka zajistí polohu rohatky.  
Poznámka:  
Povolení lanka proveďte takto: Kličkou napínáku 
pootočíte asi o 5 mm. Lanko tak více napnete a  
zároveň uvolníte západku rohatky. Kličku nepouštějte  
a nadzdvihnutím západky uvolněte rohatku. Nyní je 
možno otáčet kličkou opačně a uvolnit napnutí lanka.   
Varování: Lanko nepřetahujte!  

PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY: 
1 Před nasazením plachty připravte bazén a jeho okolí.  
2 DŮLEŽITÉ: Před nasazením plachty na bazén zkontrolujte, zda v místech, kde se může plachta 

dotýkat konstrukce bazénu, nejsou ostré hrany nebo rohy. Ostré hrany a rohy, které nelze 
odstranit, je nutné přelepit textilní lepící páskou nebo překrýt vycpávkou.  

3 Plachtu přetáhněte přes bazén a asi 75 cm na ploše kolem bazénu. Plachtu a bazén vystřeďte. 
Nyní na obvod plachty (na ploše kolem bazénu) položte prázdné vodní vaky a pak je naplňte 
vodou. Tím se plachta zatíží a zajistí na svém místě. 

Poznámka: Vodní vaky nejsou obsahem dodávky.  
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UPOZORNĚNÍ: Jakmile teploty okolí klesnou pod bod mrazu a hrozí riziko přimrznutí plachty, plachtu 
sejměte a uskladněte v suché a mrazuprosté místnosti. Led a sníh mohou způsobit vážné poškození 
plachty. 

PREVENTIVNÍ KROKY, OPATŘENÍ A JEDNODUCHÉ OPRAVY  
Věnujte několik minut pročtení následujících informací. Budete moci předejít možným problémům a 
prodloužit životnost své krycí plachty. 

PROBLÉM PŘÍČINA KRYTO 
ZÁRUKOU 

DOPAD NA 
OPRAVITEL
NOST 

NÁPRAVA 

1. Po obvodu plachty
v místě vrchní lišty 
bazénu se objevily 
malé díry  

Nedostatečná zátěž 
přitahující plachu 
dolů k bazénu při 
větru, nebo chybějící 
vycpávky  

NE  Menší  Po obvodu plachty rozmístěte 
vaky s vodou nebo pískem, 
ostré hrany přelepte textilní 
lepící páskou nebo přiložte 
vycpávky  

2. Po obvodu plachty
v místě vrchní lišty 
bazénu se objevily 
velké díry nebo trhliny  

Nedostatečná zátěž 
přitahující plachu 
dolů k bazénu při 
neobvykle silném 
větru, nebo chybějící 
vycpávky  

NE  Vyšší  Náprava stejná jako v bodě 
(1). Pokud došlo k poškození 
plachty silným větrem, obraťte 
se na pojišťovnu, pokud máte 
sjednáno příslušné pojištění.  

3. Vytržená oka,
prasklé švy  

a) Výrobní vada nové
plachty  

a) ANO a) Vyšší a) Obraťte se s reklamací na
prodejce  

b) Nadměrné
namáhání plachty 
v místě ok nebo švů  

b) Nechte si plachtu opravit
v místní brašnářské nebo 
podobné dílně  

b) NE b) Vyšší

4. Povytažená oka,
uvolněné sklady 
(vazba)  

Plachta byla příliš 
natažena  

NE  Menší  Náprava stejná jako v bodě 
(3).  

5. Materiál plachty
nebo plachta ztratila 
svou pevnost 
v záruční době  

a) Vada materiálu
plachty  

a) ANO a) Vyšší a) Obraťte se s reklamací na
prodejce  

b) Působení
koncentrovaných 
chemických přípravků 

b) Menší poškození nechte
opravit v místní brašnářské 
nebo podobné dílně  

b) NE b) Vyšší

6. Voda nad plochou
krycí plachty 

Dešťové srážky, 
prolínání vody skrz 
plachtu  

NE  Menší  Odčerpejte vodu z oblasti nad 
plachtou.  

Prolínání vody skrz krycí plachtu oběma směry není důvodem k její reklamaci. 

Poznámka:  Pokud se ve vaší plachtě objeví drobné díry nebo trhlinky, lze je účinně a snadno zalepit 
pomocí opravné sady. Obraťte se na svého prodejce.  
Poškození většiny krycích plachet, které se k výrobci vrací k opravě, je způsobeno 
nesprávnou instalací, kdy hrany vrchní lišty bazénu způsobily nadměrné opotřebení 
materiálu plachty. Je naprosto nezbytné, aby byly hrany vrchní lišty bazénu přelepeny 
textilní lepící páskou nebo opatřeny vycpávkami.  

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v ustanoveních příslušných zákonů platných v zemi 
prodeje a záručních podmínkách prodejce.   
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