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Nadzemní bazén New Splasher
3,6 x 0,9 m se schůdky a filtrací

Návod k instalaci

https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/1-1-Bazeny/1-2-Nadzemni-bazeny
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Úvod: 
Těší nás, že jste se rozhodli pro bazénovou sadu z našeho sorti-
mentu. Předtím, než začnete se stavbou bazénu, věnujte pár minut 
Vašeho času na přečtení tohoto návodu k montáži. Tak získáte 
potřebné informace k prodloužení životnosti bazénu stejně jako 
záruku bezpečnosti a požitku z koupání. 

K sestavení bazénu jsou za potřebí nejméně 2 osoby, samozřejmě 
půjde montáž rychleji, pokud Vám pomůže ještě někdo další. Doba 
montáže bez přípravy podkladu a naplnění: cca 3 hodiny. 

K montáži je potřeba dodatečné nářadí, respektive materiál (není 
součástí sady): 

 šroubovák 

 izolační páska 

 dlouhé dřevěné prkno (rovné!) 

 svinovací metr 

 pilka na kov 

 ochranné rukavice 

 vodováha 

 flís / geotextilní podložka 

Důležité informace: 
Předtím, než produkt uvedete do provozu, si přečtěte a dodržujte 
všechny pokyny! 

 Je důležitý nepřetržitý, kompetentní dozor dospělých osob nad 
dětmi a osobami s postižením. 

 Učiňte bezpečnostní opatření, aby nedošlo k nežádoucímu užívání 
bazénu. 

 Učiňte bezpečnostní preventivní opatření k ochraně dětí a 
domácích zvířat. 

 Montáž a demontáž bazénu a bazénového příslušenství by měly 
provádět pouze dospělé osoby. 

 Do bazénu neskákejte a nepotápějte se. 

 Aby se zaručilo bezpečné sestavení, umístěte bazén na bezpečný,
kompaktní podklad. Jinak by se mohlo stát, že se bazén zhroutí a 
osoba nacházející se v tu chvíli v něm, bude “vyplavena” z bazénu 
a zraní se. 

 Nedovolte nikomu sedět na stěnách bazénu, respektive na ně lézt. 

 Když se bazén nepoužívá, odstraňte všechny vodní hračky z ba-
zénu a jeho okolí, jelikož takové hračky přitahují male děti. 

 Od bazénu take odstraňte židle, stoly nebo další předměty, s je-
jichž pomocí by se děti mohly dostat do bazénu. 

 Dbejte na to, aby se u bazénu nacházelo bezpečnostní vybavení, 
stejně jako by se u nejbližšího telefonu měla nacházet čísla tísňo-
vého volání. Příklady záchranného vybavení:  
prstencový plovák s lanem schválený pobřežní hlídkou, záchranná 
tyč dlouhá minimálně 366 cm. 

 Svůj bazén udržujte upravený a čistý. Dno bazénu musí být 
zvenku vždy viditelné. 

 Pokud chete svůj bazén používat v noci, dbejte na to, aby byly 
všechny výstražné pokyny, schůdky, dno bazénu a okolí bazénu, 
dostatečně osvětleny. 

 Bazén nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog!

 Pozor, držte děti v dostatečné vzdálenosti od zakrytého bazénu, 
jelikož by se mohly zamotat do krycí plachty a takto se utopit nebo 
se vážně zranit. 

 Krycí plachty musí být před použitím bazénu úplně odstraněny. 
Dávejte pozor na to, aby se pod plachtou nenacházeli žádní 
dospělí a děti, neboť není možné je vidět.  

 Když se bazén používá, nezakrývejte jej.  

 Okolí bazénu udržujte čisté, aby se předešlo poraněním, která 
jsou způsobena uklouznutím či pádem. 

 Vodu udržujte čistou, tak chráníte všechny uživatele bazénu před 
onemocněními. 

 Bazén je užitkový předmět. Dbejte na správnou údržbu Vašeho 
bazénu. Nadměrné nebo rychle postupující zhoršení kvality vody 
může často poškodit bazén.  

 Tento bazén je určen k použití venku. 

 Aby se zajistilo, že voda v bazénu minimálně jednou za den kom-

pletně přecirkuluje, doporučuje se zapnout filtrační čerpadlo i po 
dobu používání bazénu. Pro dosáhnutí potřebného provozního 
času filtračního čerpadla si přečtěte přesné pokyny v návodu k 
použití filtrace. 

 Bazén by měl být vždy naplněn vodou. Pokud by mělo dojít k 
úplnému vyprázdnění bazénu, je nutné bezpodmínečně dbát na 
zajištění ocelové stěny, jinak by mohlo dojít k jejímu převrácení. 

BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY A NEBO ZAKRYTÍ BAZÉNU 
NEDOKÁŽÍ NAHRADIT NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOZOR 
DOSPĚLÝCH OSOSB. DOSPĚLÉ OSOBY MUSÍ PŘEVZÍT FUNKCI 
PLAVČÍKA A DBÁT NA BEZPEČNOST KOUPAJÍCÍCH SE OSOB, 
ZEJMÉNA PAK DĚTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V BAZÉNU A JEHO 
OKOLÍ. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO VÝSTRAŽNÝCH 
POKYNŮ MUSÍTE POČÍTAT S POŠKOZENÍM PŘEDMĚTŮ, 
VÁŽNÝMI ZRANĚNÍMI NEBO DOKONCE SE SMRTÍ! 

Důležité bezpečnostní předpisy: 
Předtím, než výrobek uvedete do provozu, přečtěte si a dodržujte 
všechny pokyny! Tato upozornění, návody a bezpečnostní předpisy 
zahrnují některá všeobecná nebezpečí během pobytu ve vodě, ale 
nemohou pokrýt všechna nebezpečí a rizika ve všech případech. 
Buďte opatrní, během koupání je důležitý zdravý lidský rozum a 
správný odhad situace. Tento návod uschovejte po pozdější použití. 

Obecně 

 Aby se zabránilo poraněním, pravidelně kontrolujte kolíky, čepy a 
šrouby kvůli rzi, kontrolujte, zda se někde nenachází třísky nebo 
ostré hrany (předěvším na povrzích, kterých se dotýkáte). 

Bezpečnost neplavců 

 Je potřebný nepřetržitý, aktivní a pozorný dohled kompetentní 
dospělé osoby nad nezkušenými plavci a neplavci (pamatujte, že 
největší riziko utopení je u dětí do 5 let). 

 Stantovte kompetentní dospělou osobu, která bude vykonávat 
dozor při každém používání bazénu. 

 Nezkušení plavci a neplavci by měli během užívání bazénu nosit 
ochranné pomůcky 

Bezpečnostní zařízení 

 Doporučuje se namontovat zátarasu (a - pokud možno – zajistit 
všechny dvěře a okna), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu 
do bazénu. 

 Bariéry, zakrytí bazénu, bazénový alarm a nebo podobná 
bezpečnostní zařízení jsou dobrými pomocnými prostředky, nic-
méně nemohou nahradit nepřetržitý a kompetentní dozor dospělé 
osoby. 

Bezpečnostní vybavení 

 Záchranná zařízení (např. záchranný kruh) se doporučuje 
uchovávat u bazénu. 

Bezpečné používání bazénu 

 Doporučujeme všem uživatelům – zejména dětem – naučit se 
plavat. 

 Naučte se okamžitá opatření na záchranu života (oživování) a tyto 
znalosti pravidelně osvěžujte. V případě situace ohrožující život to 
může být rozhodující.  

 Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, jak se zachovat v 
případě nouze. 

 Nikdy neskákejte do mělké vody. Mohlo by dojít k vážnému 
zranění či smrti. 

 Bazén nepoužívejte pokud: jste požili alkohol a nebo léky; toto 
může ovlivnit Vaši schopnost bezpečně užívat bazén. 

 Pokud se používá zakrytí bazénu, zcela jej odstraňte, dříve než 
vstoupíte do bazénu. 



Stahlwandpool New Splasher Secure | 2016_V1 

CS 

Abychom Vás ušetřili nepříjemných překvapení, následujte prosím 
pečlivě všechny instrukce, jak bazén postavit a sestavit, na jaký ma-
teriál jej položit a jak postupovat dle časového harmonagramu.
Nesestavujte Váš bazén za větrnného dne. Ocelová konstrukce se 
při silném větru může nanapravitelně poškodit. Instalujte bazénovou 
fólii v průběhu slunečného a teplého dne, fólie snáze přilne ke stěně 
bazénu. Neměli byste však bazén sestavovat v přímém slunečním 
svitu, vzhledem k teplené roztažnosti, byste mohli fólii poškodit. 
Nejlepší časový úsek k instalaci fólie k bazénu je letní ráno či večer. 
Neinstalujte fólii v teplotách do 20°C, fólie je velice tuhá a nelze 
nainstalovat. 
Filtrace bazénu a další příslusenství fungují pod elektrickým 
proudem. Pokud na své zahradě nemáte odpovídající zásuvky, či el-
ektrické zdroje, je nutné je vytvořit. 
Potřebné elektrické připojení musí být provedeno a zprovozňeno 
pouze autorizovaným elektrikářem. Přívody budou bezpečné a navíc 
uzemněny pomocí proudového chrániče 30 mA. Při instalaci el-
ektrického přívodu musí být dodržovány všechny lokální zákony, 
nařízení a vyhlášky. 
Vyvarujte se ostrých předmětů v bazénu, tyto předměty mohou vést 
k poškození fólie bazénu. 
Nestoupejte si na stěny bazénu. Může to vést k poškození stěny ba-
zénu. 

Bazény s hloubkou 90 nebo 120 cm nejsou vhodné pro potápění. 
Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné poranění 
hlavy či páteře! 
Nikdy nenechávejte své děti bez dozoru a nebo samostatně 
vstupovat do okolí bazénu. 
Pokud máte děti, které jsou malé a nebo neumějí plavat, doporuču-
jeme koupit levné oplocení, které nabízí rětězce a bazén oploťte. 
Krycí a nebo solární plachta neposkytují pro děti žádnou ochranu. 
Nenechávejte proto Vaše děti bez dozoru  vstupovat do okolí 
bazénu. 

Umístění bazénu (Obrázek 1) 

Při výběru umístění Vašeho bazénu byste měli vzít v potaz několik 
faktorů. 
Pro správné a pevné umístění Vašeho bazénu doporučujeme 
připravit podklad pod bazén. Váš bazén by neměl být umístěn na 
šikmé ploše, může to vést k poklesu jedné strany a tím k poškození 
bazénu. Vyberte pro Váš bazén nejlépe nejslunečnější plochu. Čím 
větší plocha, na kterou paprsky dopadají, tím lépe. Kolem bazénu 
doporučujeme prostor alespoň 90cm. 
Bazén by měl být chránen před větrem. Za žádných okolností neu-
misťujte bazén pod elektrické vedení. 

Příprava na výstavbu bazénu 

Rádi bychom, aby Vám bazén dlouho sloužil k Vaší spokojenosti a 
proto prosím dbejte pečlivě na výběr a výstavbu bazénu. ČÍm lépe a 
pečlivěji je připraveno místo pro montáž Vašeho bazénu,  tím déle 
Vám bude sloužit. Prosíme Vás, věnujte svému bazénu tuto péči. Je 
nezbytné, aby podklad, na kterém bude Váš bazén postaven byl 
stabilni (bez terénních nerovností). 

Pokud by byl postaven na nerovné místo, vedlo by to k poškození 
bazénu. Umístění bazénu musí být bez plevele, kamenů, kořenů a 
ostrých předmětů.Všechny tyto předměty musí být odstraněny, aby 
se nepoškodila bazénová fólie. 

Pokud byste chtěli postavit bazén na betonu, asfaltu a nebo podob-
ném podkladu, je nutné pod bazén položit podložku. 
Pokud postavíte bazén bez podložky jen na výše zmíněných a 
podobných materiálech, dojde k poškození bazénu. Bazén není 

vhodný k zapuštění do země. V takovém případě zaniká nárok na 
záruku. 

Jak bazén postavit 

Dodržujte dané rozměry (viz níže uvedená tabulka) a místo pro Váš 
bazén si předem vyznačte vápenným práškem či barevným sprejem.  

1. Navrhněte si střed Vašeho bazénu, umístěte do středu dlouhou 
tyč. 

2.   Ke středové tyči přivažte provázek. Pomocí barevného spreje či 
vápenné barvy si vyznačte kruh. 

Velikost bazénu R R + postavený 
bazén 

Ø 3,5 m 1,75 m 2,0 m 

R+ je poloměr Vaší požadované stopy.
Obrázek 2, 4 

3. Odstraňte všechny ostré předměty, ostré hrany, nečistoty atd. 
Obrázek 5 

Vyrovnání místa instalace 

Pomocí ploché laťky – ještě lepší by byla měřická lať (hliníková) – na 
ni umístěte vodováhu a začněte místo instalace vyrovnánat z 
nejhlubšího místa. Podklad shnujte vždy z vyvýšených míst. V 
žádném případě nezasypávejte hlubší místa podkladu, jelikože by to 
poté mohlo vést z sesuvu. 
Obrázek 6, 7 

Připravte si místo montáže tak, aby bylo úplně rovné a vyrovnané. 

Použití izolace dna: 
Pokud byste použilit Styropor- nebo Styrodur k izolaci, je nutné 
zaizolovat celý bazén. K tomu přidejte maximálně 3 cm silnou 
rovnoměrnou štěrkovou/kamínkovou vrstvu a stlačte ji. Poté položte 
izolaci dna. 

Obrázek 9 
1) Podkladová izolace, trojitá 

2) Štěrkový podklad max. 3 cm 

3) Výkop vrstvy trávy 

Obrázek 10 
4) Štěrkový podklad 

5) / 6) Vložená izolace dna 

Na betonovém podkladu se podložení nemění, přičemž betonová 
deska nahrazuje štěrkový (tloušťka závisí na místních podmínkách a 
potřebách, cca 15 až 20 cm). 

Instalace dnových lišt 

Umístěte spodní díly do podlahových list do připravené kruhové 
plochy, s výjimkou posledního dílu. Tyto dva poslední díly budou 
spojeny dvěma plastovými konektory.  
Obrázek 11,12  

Postavte ocelové stěny bazénu kolmo k zemi na karton ve středu 
kružnice. Stěny bazénu odvinujte ve směru hodinových ručiček po 
celém obvodu do vnitřních profilů. 
Obrázek 13 
Náš tip: Podlahové lišty můžete na ocelovou stěnu přitlačit i zdola. 
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Dokončete obvodové stěny a upevněte pomocí šroubů, dbejte na to, 
že hlavice šroubů musí být umistěny na vnitřní stěně a podložky s 
maticemi na straně venkovní. Je důležité, aby každý otvor ve dvou 
řadách, kromě posledního, byl zašroubován šroubem, jinak se 
bazén při plnění protrhne. Ujistěte se, že jsou stěny správně vloženy 
v profilech. Délku posledního profilu můžete zkrátit dle potřeby pilkou 
na kov. Nezapomeňte také na plastové konektory. Obrázek 14 

Zakryjte hlavice šroubů pomocí PVC-pásky (není součástí balení) 
(na vnitřní straně bazénu), aby se zabránilo poškození bazenové 
fólie. Tato páska musí držet pevně, pokud je to nutné, použijte PVC 
lepidlo určené pro tyto účely a ujistěte se, že všechny ostré hrany a 
šrouby jsou zakryty předtím, než započnete další krok. Obrázek 15 

Znovu zkontrolujte, zda-li má bazén kulatý tvar.  

Pokud nemáte žádnou izolaci dna 

Položte čistý písek (bez kamenů a jiných cizíich předmetů) na 
podloží, ve výšce cca 1 - 2 cm a urovnejte jej. U stěn můžete vytvořit 
klínek trojúhelníkového tvaru – neměl by přesáhnout 7 cm. S tímto 
malým trikem se vyhnete tomu, že tlak vody poškodí fólii a sklouzne 
pod kovovou stěnu. Aby se zabránilo úniku písku, měli byste podél 
dna bazénu dodatečně umístit plastovou fólii. 

Obrázek 17 & 18 
1) Klínek 

2) Lišta 

3) Fólie 

4) Ocelová stěna 

Pokud používáte podlahovou izolaci 

Zde můžete použít libovolné polystyrenové klíny. Ty jsou pak 
přilepeny k podlaze izolace, která je podél stěn bazénu. 

Případně můžete ale také, jak je popsáno výše, vyrobit žlab z písku. 

Nezávisle na tom, pro kterou z obou variant se rozhodnete, musíte 
na izolaci dna a klínky/žlábky umístit bazénový flíz/geotextilní 
podložku, jinak izolace dna bazénové fólie uvolní změkčovadla a 
fólie se tak stane křehkou a její životnost se výrazně sníží. Kromě 
toho při variantě s pískem je vnitřní fólie dodatečně chráněna. 

Montáž bazénové fólie 

Použitá fólie je navržena tak, aby byla schopna vydržet teplo a 
ultrafialové paprsky. Z tohoto důvodu se vlastnosti fólie mírně 
mění v závisloti na okolních podmínkách. 

Na bazénovou fólii nešlapejte v botách! 

Fólie je nejdůležitějšíi a nejcitlivější částí Vašeho bazénu. Vyvarujte 
se při otvírání kartonu s fólií použití nože nebo jiného ostrého 
předmětu. Udržujte fólii v dostatečné vzdálenosti od všech 
nebezpečných předmětů. 

Fólii instalujte v průběhu slunečného dne (nejméně 20º C), aby se 
mohla během montáže dobře přizpůsobit bazénu. Fólie je vyrobena 
na bázi vinylového materiálu, který má určitý stupeň flexibility. 

1. Dejte folii do poloviny stěn bazénu a rozviňte ji do stran. Hrubá 
strana fólie musí směřovat dovnitř. Bazénová fólie musí perfektně 
přiléhat ke žlabu a stěně. Obrázek 19 

2. Fólii natáhněte přes hrany bazénu a upevněte ji kolíčky na prádlo. 
Přebytečné záhyby odstraňte tak, že fólii zlehka natáhnete ven a tak 
ji napnete. Fólii natahujte opatrně, vyhněte se prudkému tahu 
Obrázek 20 

3. Je důležité, aby byla fólie bez záhybů, centralizovaná a plně 
rozvinutá. Naplňte bazén vodou asi 2-3 cm a od středu uhlazujte 
všechny zbývající záhyby.  

4. Vložte U- tvarovanou část pšes horní okraj stěn bazénu. Poté, co 
máte namontované všechny U-části, seřízněte poslední část do 
potřebné délky. Obrázek 22 
Profily se stejně jako dnové lišty spojují 2 plastovými spojovacími 
kusy. Obrázek 11, 22 

5. Poté můžete bazén naplnit vodou do 10 cm pod okraj a 
namontovat závěsnou kartušovou filtraci 

Konec sezóny 

Na konci koupací sezóny, by bazén měl být bazén demontován a 
uskladněn v suchu. To same platí pro filtrační zařízení. Na škody 
zpusobené mrazem se nevztahuje záruka. 

http://www.steinbach.at/
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