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STOJÁNKOVÁ SPRCHA 
 

Užití výrobku 
 

Děkujeme, že jste zakoupili náš výrobek. Je naším přáním, aby Vám dobře sloužil. Proto je potřeba 
dodržet několik zásad obsažených v tomto návodu. 
 
Stojánková sprcha je určena pro instalaci na vodovodní rozvody v interiérech staveb. Stlačením páčky 
směrem k tělu sprchy docílíte průtoku vody. Uvolněním páčky dojde k zastavení průtoku vody. 

 
 
 
Technické údaje 
 
Doporučené hodnoty provozní teploty vody a provozního tlaku: 

- maximální teplota vody 65°C 
- pro běžný provoz se doporučuje teplota do 60°C 
- maximální tlak 5 bar (0,5 MPa). 
V případě, že by tlak přesáhl hodnotu 0,5 MPa (5 bar), doporučujeme nainstalovat redukci tlaku. 
 
 
 

Instalace 
 
Montáž výrobku musí být prováděna pouze k tomu vyškolenou osobou! Doporučujeme svěřit montáž 
odborné instalatérské firmě. Při montáži používejte pouze patřičné nářadí, na škody způsobené 
neodbornou montáží nebude brán zřetel! 
 
Před vlastní montáží sprchy důkladně vyčistěte rozvod vody. Než přistoupíte k instalaci výrobku, nechejte 

potrubím protéci dostatečné množství vody, aby se vyplavily případné usazeniny a nečistoty. V každém 
případě doporučujeme instalovat filtry k přívodu vody, aby se zamezilo zanesení výrobku nečistotami i v 

budoucnu. 
 
Stojánkové sprchy je nutné připojit na rohové ventily s ochrannými sítky (nejsou součástí balení) pro 
zachycení nečistot z potrubí před vstupem do těla sprchy. V případě montáže bez sítek pozbývá výrobek 

záruku na vady způsobené mechanickými nečistotami. 
 
Po dokončení instalace sprchu řádně propláchněte.  
 
 
 
Údržba, ošetřování a čistění 

 
Z důvodu ochrany povrchu výrobků před působením abrazivních nečistot a před nadměrným 
mechanickým zatížením se doporučuje provádět pravidelně údržbu a čistění povrchu výrobku. Tak se 
zajistí stabilita povrchové úpravy a estetického vzhledu výrobku. Před použitím zvoleného čistícího či 
ochranného prostředku se doporučuje provést zkoušku na malé ploše. 

 

 

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku nebo chybné péči o výrobky 

mohou vzniknout škody resp. ohrožení, za které v žádném případě neneseme žádnou 
odpovědnost za takto vzniklé náklady zákazníka. 

 
K ošetřování všech ploch doporučujeme použít měkkou flanelovou utěrku navlhčenou v mýdlové nebo 
saponátové vlažné vodě. Navlhčenou utěrkou přetřete ošetřované části. Při ošetřování čistěte vždy celou 
plochu, ne jen část. K ošetřování nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice a brusné pasty, jako 

např. písky na nádobí nebo drátěnky apod., k čištění nepoužívejte žádné chemikálie. 
 
Po použití očistěte sprchu vlhkým hadříkem, mýdlovou vodou nebo malým množstvím neutrálního 
tekutého mýdla, opláchněte čistou vodu a otřete do sucha. Při otření po každém použití se nebude na 
povrchu sprchy usazovat vodní kámen. 
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