
 - 4 - www.tropiko.eu - 1 - www.tropiko.eu 

 
Instrukcja instalacji 
 
Montaż pokrywy basenie może obsłużyć średnio wykwalifikowanych użytkownika. Instalacja 
powinna być wykonana co najmniej dwie osoby. 
Zaleca się zamontowanie obudowy / obudowy na zewnątrz basen (docelowego). Łatwiej jest 
dotrzeć od wewnątrz budować struktury, utrwalacze i off folii. Miejsce pokrywy w pozycji 
otwartej, łatwo przenosi trzy osoby – dwie z zawiasów przegubowych i jeden w środku 
(górna pokrywa). 
Do instalacji potrzebny jest klucz nr 13 i nr 11, które nie są zawarte w opakowaniu produktu. 
Montaż wykonać w wietrzne dni. 
 
Etap 1. 
Dołączyć segmentu naziemnego przegubowy tak, że nici ciernie wspólne z widokiem na 
basen. Wolny koniec odcinka (nie jest przyłączone do ziemi) zostanie przydzielone do 
podmiotu, od którego można otworzyć pokrywę. Do mocowania mechanizmu zawiasu 
rodzaju terenu, stosować kołki, lub co najmniej przyłączone kolce. 
 
Etap 2. 
Drugi segment zawiasowy zamocować do podłoża, a takżepierwszą i w pewnej odległości 
od pierwszego segmentu zawiasowego odpowiadającej średnicy okładki. 
 
Etap 3. 
Pokrywa jest wykonana z jedenastu łuków. Rury do wytwarzania każdego łuku są 
zapakowane oddzielnie. Montaż łuków stopniowo przesuwając stożkowe końce razem, aż 
zaskoczy na miejsce. Pierwszy iostatni łuk (te, które po zamknięciu pokrywy leżącego na 
ziemi) są wykonane z grubych rur. 
 
Etap 4. 
Do końca łuków wkładając plastikowe zaślepki. Każdy koniec łuków stopniowo pasują śruby 
na segmencie zawiasów tak, żenajpierw String plastikowy pierścień (pralka), po poślizgnął 
się na łuku, a następnie umówić się na nakrętkę podkładka metalowa, która luźno. Po 
zamontowaniu łuków zostawiała je na siebie (w kształcie półksiężyca). 
 
Etap 5. 
Pokrywa poza rozwijać własne pokrywę zmontowany na zakrętach i stopniowo spawać 
zaczepy na rzep poszczególnych łuków. Rzepy na końcach (dla segmentów przegubowych) 
Nie jeszcze naprawić. 
 
Etap 6. 
Przed stopniowego zamykania pokrywy upewnij się, że pokrywa się różne krzywe 
równomiernie napięty. Nie tworzą kąt, łuki zmarszczek. W czasie zamykania pokrywy w 
kierunku pobierania łączonych segmentów. Dołączyć ostatni rzep. 
 
Etap 7. 
Gumowe uchwyty w kształcie trójkąta służy do mocowania lin gumowych dostarczonych 
które są używane do zabezpieczenia Półkabina / dachu do użytku zewnętrznego basenu. 
Aby wyłączyć lin gumowych, można korzystać z dostarczonych kotwic lub inne załączniki, 
które są przymocowane do podłoża lub zamrozić ziemię w miejscu trójkątnych szyte 
uchwyty.  
 

 
Instrukcja obsługi, instrukcja montażu i warunki gwarancji  

 
 

Zadaszenie basenu TROPIKO© 
 

Zadaszenie basenowe TROPIKO przeznaczone jest do lekkiego zadaszenia basenów 
okrągłych o średnicy do 5 metrów, w zależności od wielkości zadaszenia. Zadaszenie 
można otworzyć całkowicie i pozostawić otwarte przez cały okres pływania. 
 
Zadaszenie służy do sezonowego przykrywania basenu lub innych powierzchni. 
Następujące funkcje spełnia głównie zadaszenie: 
 zmniejsza straty ciepła wody basenowej w chłodniejszej porze roku (np. w nocy), 
 zmniejsza zanieczyszczenie wody w basenie (np. przez opady latających szczątków i 

wody deszczowe), 
 chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
 
Produkt czeski 
Zadaszenie basenowe TROPIKO wykonane jest z profili aluminiowych z anodowanym 
wykończeniem. Na strukturę naciągnięta jest specjalna bezbarwna folia polerowana, która 
jest odporna na promieniowanie UV. Okładzina ma naszyte na dolnych krawędziach pasy 
ochronne z niebieskiego poliestru z impregnacją hydrofobową. Jednostronny otwór został 
zaprojektowany z unikalnym segmentem zawiasowym. 
 
Pokrycie dachowe jest produkowane w Republice Czeskiej  
Wyłączny sprzedawca produktu:  
Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Republika Czeska  www.tropiko.eu 
 
Wybór wielkości pokrycia dachowego  
W przypadku montażu naszego zadaszenia na basenie zatopionym, zawsze należy wybrać 
średnicę zadaszenia większą o co najmniej 50 cm od średnicy basenu. 
W przypadku basenu półzamkniętego lub wolnostojącego przyjmij, że zadaszenie jest 
okrągłe i zwęża się ku górze. W tym przypadku średnica czaszy musi być odpowiednio 
większa. Nie należy zapominać o pozostawieniu miejsca na skimmer oraz na podłączenie 
lub ustawienie filtracji.  
Tabele z zalecanymi wymiarami pokryć dachowych znajdują się na stronie www.tropiko.eu. 
 
Zadaszenie basenu TROPIKO 
 

średnica / 
cm 

wysokość / 
cm 

waga / kg dla basenów naziemnych do średnicy  
/ cm 

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

 
Opakowanie: opakowanie kartonowe 190 cm x 50 cm x 25 cm. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

Postępowanie z okapem 
W czasie nie korzystania z terenu basenu nie należy pozostawiać zadaszenia w pozycji 
otwartej i niezabezpieczonej. Daszek można pozostawić tylko zamknięty i zakotwiczony. 
Pozostawienie go w pozycji otwartej może być niebezpieczne. Podczas pływania w basenie 
zadaszenie musi być uchylone, aby umożliwić dopływ świeżego powietrza. Po wyjściu z 
basenu należy zamknąć zadaszenie i zabezpieczyć je przed wiatrem za pomocą linek 
bungee. Zawsze przed wyjściem z basenu sprawdź, czy zadaszenie jest zamknięte i 
zakotwiczone do podłoża. 
Używaj tylko skrajnych pozycji okapu - całkowicie otwartego lub całkowicie zamkniętego i 
zabezpieczonego. Pozostawienie czaszy w jakiejkolwiek pozycji pośredniej może być 
niebezpieczne i spowodować uszkodzenia. 
Nie należy czyścić plandeki środkami chemicznymi! Dbając o wodę w basenie, należy 
używać wyłącznie chemii basenowej przeznaczonej do tego celu. (Nie używać SAVO lub 
podobnych produktów.) Używanie innych środków do uzdatniania wody lub czyszczenia 
może negatywnie wpłynąć na żywotność okapu. 
 

Zakotwiczenie zadaszenia przed działaniem wiatru 
Szczelina między dolną krawędzią zadaszenia a otaczającym go gruntem powinna być jak 
najmniejsza (maks. 5 cm), aby zmniejszyć ryzyko podwiewania i późniejszego strącania 
zadaszenia przez wiatr.  
Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć zakotwienia pokrycia dachowego przed działaniem 
wiatru. Stopy kotwiczące muszą być naprawdę mocno osadzone w podłożu. Dobrze 
wykonane zakotwienie może wytrzymać skutki powszechnie występujących wiatrów. Jednak 
wyjątkowo silne wiatry, takie jak huragan, mogą uszkodzić pokrycie dachowe. Dlatego 
zalecamy złożenie pokrycia dachowego i uprzątnięcie go przed nadejściem tak silnych 
wiatrów. W razie potrzeby można odłączyć daszek od kotew i zabrać. 
 

Konserwacja i zimowanie 
Materiały pokryciowe muszą być utrzymywane w czystości. Podczas czyszczenia należy 
używać zwykłego detergentu i letniej wody, nie należy używać środków na bazie chloru. 
Zaleca się smarowanie złączy obrotowych olejem silikonowym przed i po sezonie 
kąpielowym.  
Nie zaleca się używania zadaszenia w okresie zimowym, gdy strefa basenowa nie jest 
użytkowana. Mróz i lód skracają żywotność materiałów, z których wykonane jest pokrycie 
dachowe. W okresie zimowym nie należy manipulować przy elementach pokrycia 
dachowego. Tworzywo sztuczne staje się bardziej kruche i podatne na uszkodzenia.  
Poza sezonem kąpielowym zadaszenie można pozostawić zamknięte. Wyjątkiem są 
miesiące zimowe, kiedy to śnieg i wewnętrzny szron pochodzący ze skroplin z basenu 
mógłby spowodować mechaniczne uszkodzenie konstrukcji aluminiowej i całego dachu 
przez jej obciążenie. W miesiącach zimowych (zwłaszcza od listopada do marca) należy 
zawsze pozostawiać dach otwarty! Gdy dach jest otwarty, należy związać pokrycie dachowe 
np. gumkami i zabezpieczyć konstrukcję na ziemi. 
Zwłaszcza śnieg i wewnętrzny mróz mogą powodować uszkodzenia pokrycia dachowego 
poprzez swoje obciążenie.  
Podczas przechowywania pokrycia dachowego należy je przechowywać w chłodnym i 
suchym miejscu, aby nie uległo uszkodzeniu. 
 
Podczas stawiania dachu należy postępować zgodnie z instrukcją montażu. 
Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji produktu bez 
obowiązku aktualizacji niniejszej instrukcji. 

 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: 
 Używaj produktu tylko do celów, do których jest przeznaczony. 
 Mechanizm zawiasowy musi być mocno zakotwiczony w podłożu, a zmontowany daszek 

dodatkowo przymocowany za pomocą linek bungee. 
 Daszek musi być otwarty podczas kąpieli ludzi. Temperatura pod zamkniętym 

zadaszeniem ma tendencję do bycia dość wysoką, co może powodować problemy 
zdrowotne u osób przebywających w obszarze zadaszenia. 

 Zadaszenie basenu nie służy jako zabezpieczenie przed wejściem osób, dzieci lub 
zwierząt na teren basenu. W żadnym wypadku producent lub sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za obrażenia ciała w przypadku pominięcia tej instrukcji. 

 W obszarze dachu zabronione jest używanie otwartego ognia, w przeciwnym razie istnieje 
ryzyko pożaru. 

 Nie należy narażać żeberek czaszy na dodatkowe obciążenia. Nie wieszaj niczego na 
konstrukcji. Żebra dachowe nie są przeznaczone do przemieszczania się osób, do 
wspinania się itp. Konstrukcja dachu może się zawalić. 

 Przed opuszczeniem terenu basenu należy zamknąć i zabezpieczyć zadaszenie. Nie 
zostawiaj otwartego zadaszenia, jeśli nie znajdujesz się w pobliżu basenu lub nie pływasz.  

 Przy wietrznej pogodzie należy koniecznie zamknąć i zabezpieczyć przed otwarciem 
zadaszenie. Zabrania się otwierania zadaszenia przy silnym wietrze. Nieprzestrzeganie 
instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. 

 Przed nadejściem bardzo silnych wiatrów zaleca się całkowite otwarcie zadaszenia i w tej 
pozycji ściągnięcie żeber w kilku miejscach, mocno, np. za pomocą linek bungee. 

 Poza sezonem kąpielowym zadaszenie można pozostawić zamknięte. Wyjątkiem są 
miesiące zimowe, kiedy pokrywa śnieżna mogłaby spowodować mechaniczne 
uszkodzenie aluminiowej konstrukcji żeber i całego dachu przez jej obciążenie. W 
miesiącach zimowych zawsze pozostawiaj otwarty i zabezpieczony dach. Zabezpiecz 
konstrukcję na ziemi za pomocą gumek.  

 

Ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. 

 
Lista komponentów, zawartość opakowania 
  1 szt. okładki 
11 szt. żeberek pojedynczych, indywidualnie pakowanych  
22 szt. podkładek plastikowych 
22 szt. podkładek metalowych 
22 szt. nakrętek 
  2 szt. mechanizmów zawiasów 
  2 szt. kotwy do połączeń 
  2 szt. Gumki 

 

WARUNKI GWARANCJI 
 

Zdecydowali się Państwo na produkt o wysokiej jakości i pierwszorzędnym wykonaniu. 
Zadaszenie basenowe TROPIKO jest dokładnie sprawdzane i dostarczane w idealnym 
stanie. Każdy produkt jest objęty gwarancją na wady pod warunkiem przestrzegania 
"Instrukcji obsługi" i "Instrukcji montażu". Oryginalny dowód sprzedaży jest dowodem 
wymaganym przy reklamacji w ciągu dwóch lat od zakupu. Reklamacje można składać u 
sprzedawcy, który dostarcza również wszystkie części zamienne do produktu. Usunięcie 
wad należy do obowiązków producenta. 
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