
 

Návod na instalaci skluzavky kód 18543-18545 
(vyrobena dle normy UNE-EN 1176-3) 

 

 
 
1 – skluzavka 
2 – zábradlí skluzavky 
 
Kontrola obsahu balení 
PUed zahájením vlastní montáže se pUesvEdčte, zda jsou všechny součásti dodaného balení v neporušeném 
stavu. 
 
Instalace 
1. Vyberte pro skluzavku vhodné umístEní, pUičemž vezmEte v úvahu: 

• rozmEry skluzavky (viz obrázek) 
• doporučené minimální bezpečnostní kóty 
• že musíte zajistit, aby voda tekoucí po skluzavce vtékala do bazénu 
• že k patE sch]dk] skluzavky je tUeba nainstalovat pUívod vody s ventilem (není součástí 

dodávky), který lze  otevUít/zavUít  pouze pomocí náUadí. 
 
2. Za účelem správného a pevného ukotvení do zemE (podlahy) je tUeba místa, kde budou upevnEny 

sch]dky i pUední vzpEry skluzavky, opatUit betonovou podestou o rozmErech 1 m x 0,5 m x 0,3 m. 
 
3. Namontujte zábradlí skluzavky zasunutím jejich horních částí do skluzavky a potom je ukotvEte ve 

spodní části. 
 
4. Namontujte sch]dky, které obE zábradlí spojí.  
 
5. Jakmile beton ztvrdne, umístEte skluzavku na zvolené místo a označte body, ve kterých bude 

pUipevnEna k zemi (podlaze). 
 
6. Skluzavku opEt odstraOte a do vyznačených bod] vyvrtejte otvory vidiovým vrtákem o pr]mEru 10 mm. 
 
7. PUipevnEte skluzavku pevnE k zemi (podlaze) pomocí šroub], podložek a hmoždinek, které jsou součástí 

dodávky. 
 
8. PUipojte trysku skluzavky ke zdroji vody pomocí dodané pr]hledné hadičky. 
 
 



 
 
 
Údržba 
 
PravidelnE kontrolujte: 

• trysku skluzavky, aby nebyla ucpaná nebo jinak poškozená a bylo zajištEno, aby jí voda správnE 
protékala. Tím zabráníte pUehUívání skluzavky a jejím uživatel]m se bude lépe klouzat. 

• pr]svitnou hadičku pUivádEjící vodu na skluzavku – ta musí být v dobrém stavu. 
• pevné upevnEní skluzavky, sch]dk], vzpEr i zábradlí. 
• protiskluzové pásky na sch]dkách. Pokud zjistíte, že jsou opotUebované, ihned je vymEOte. 
• černý profil na hranách skluzavky. Pokud je odlepený, pUilepte jej. Pokud není v dobrém stavu, 

je nutno jej vymEnit, protože se jedná o ochranný prvek proti zranEní uživatel]. 
• polyesterový povrch - nemEly by na nEm být patrné trhliny nebo jiné známky poškození, o které by 

se její uživatelé mohli poranit. ČistEte skluzavku pomocí čistícího prostUedku obsahujícího 
dezinfektant a pUípravek na odstranEní vápenných usazenin. Vždy zajistEte, aby se tyto pUípravky 
nedostaly do vody v bazénu. 

 
 
Bezpečností opatUení 
 
Nikdy neoddalujte výmEnu jakékoli poškozené součásti skluzavky, která by mohla být pUíčinou zranEní. 
Respektujte normy platné v každé zemi týkající se umístEní a bezpečnostních kót pro instalaci skluzavky  
a doporučení uvedená v tomto návodu. 
Spodní část skluzavky, na obrázku označená hvEzdičkou, by mEla z d]vodu bezpečnosti co nejvíce 
zasahovat do prostoru bazénu. 
 
Doporučení za účelem pUedejití úrazu 
 
Bezpečnostní zóna pod skluzavkou by mEla být vždy volná.  
Uživatelé by mEli skluzavku sjíždEt postupnE za sebou, aby pod ní nedocházelo ke hromadEní osob. 
Klouzat se vždy v odpovídající poloze nohama napUed. 


