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ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 
 

BAZÉN TAMPA 
Ideálny bazén pre rodiny s malými deťmi. 
 
Bazény Tampa patria medzi najobľúbenejšie  
nadzemné bazény v SR. Sú veľmi nenáročné  
na údržbu, jednoduché na montáž.  
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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
 

Pri používaní výrobku je dôležité dodržiavať nasledujúce pravidla: 

 Pred používaním si pozorne prečítajte priložený návod. 

 Ak budete potrebovať jeden náramok na viac, kontaktujte svojho predajcu. 

 Náramok a základná jednotka musí byť vždy doplna nabitá , aby mohla bazénová pestúnka 

správne chrániť Vaše dieťa. Vždy pozorne skontrolujte , či je základná jednotka a náramok 

zapnutý a či je batéria náramku dostatočne nabitá (pokiaľ použijete 4 batérie typu AAA ako 

napájací zdroj základnej jednotky, skontrolujte ju tiež)  

 Vždy dôkladne prekontrolujte, či je náramok riadne upevnený.  

 Pred uložením skontrolujte , či je náramok suchý a čistý, inak by mohlo prísť k narušeniu, 

alebo zrušeniu činnosti alarmu. 

 Náramok čistite vlhkou utierkou, alebo ho opatrne opláchnite teplou (nie horúcou) vodou. 

Nikdy nedávajte náramok do domácich spotrebičov ako pračka ,umývačka, mikrovlnná rúra 

a pod. 

 

 

UPOZORNENIE – tento výrobok v žiadnom prípade nezabráni utopeniu, alebo strate 

osoby. Slúži len ako prevencia, nenahrádza teda dozor dospelej osoby 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

Základná jednotka: Batérie 4 x AAA (nie sú súčasťou dodávky), odporúčame alkalické 

batérie 

Náramok: 1 x dobíjacie batérie LIR2032 (súčasť náramku), doba pre plné nabitie 4-5 hodín 

Pri kontakte s vodou monitorujte náramok na vzdialenosť do 50 metrov na otvorenom 

priestranstve 

Pri vzdialení dieťaťa monitorujte náramok podľa nastavenia 10-15,20-40,40-50 metrov na 

otvorenom priestranstve   

Vzdialenosť sa môže znižovať v prípade rušivých signálov napr. iných zariadení, stien, 

stromov a ďalších prekážok 

Maximálna hlasitosť alarmu je 100 dB 

Bezdrôtová frekvencia 433Hz (Európa) 

 

        

2. NÁVOD K BAZÉNOVEJ PESTÚNKE 

 
Bazénová pestúnka pomáha zodpovedným rodičom k dvojitej ochrane svojich detí. Signalizuje kontakt 

s vodou a prekročenie nastavenej vzdialenosti od 5 do 50 metrov pri nežiaducom vzdialení dieťaťa. Kontakt 

s vodou a prekročenie nastavenej vzdialenosti sú faktory, pri ktorých dochádza k aktivácii základnej 

jednotky, spustenia zvukovej výstrahy a vibrácie.  

 

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA PRI PONORENÍ DO VODY 

 

V prípade, že je náramok ponorený do vody, jednotka začne vydávať zvukové upozornenie a zároveň 

vibrovať. Vhodné použitie v miestach ako sú plavecké bazény, rybníky, jazerá, more alebo kdekoľvek inde, 

kde hrozí nebezpečenstvo  pádu do vody. 

 

Inštruktážny záznam možno vzhliadnuť v anglickom jazyku na stránkach www.marimex.sk. 

 

http://www.marimex.sk/
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3. UVEDENIE VÝROBKU DO PREVÁDZKY 
 

 

ZAPNUTIE / VYPNUTIE NÁRAMKU 

 

Pre zapnutie náramku umiestnite náramok prednou stranou hore na oblasť „spínača náramku“  

(vnútri základnej jednotky sa v tejto oblasti nachádza magnet, ktorý nie je vidieť), kontrolka LED C raz 

ČERVENO blikne, čím signalizuje, že náramok je zapnutý. Ďalej bude kontrolka LED C blikať jeden krát 

za 7 sekúnd, pokiaľ nedôjde k vypnutiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pre vypnutie umiestnite náramok do oblasti „spínača náramku“ a kontrolka LED C Vám niekoľkokrát 

rýchlo zabliká, čím signalizuje, že došlo k vypnutiu náramku. Po vypnutí náramku už kontrolka LED C 

ďalej blikať nebude. 

Ak nemôžete zapnúť náramok, je v základnej jednotke slabá batéria. 

Viac v kapitole 8., NABÍJANIE NÁRAMKU.  

zásuvka adaptéra zapnutie/vypnutie 

LED A 

LED B 

ovládanie 

hlasitosti 

spínač 

náramku 

zapojenie pre 

nabíjanie 

náramku 

reset 

alarm 

LED C 

(vnútri) 

 

spona 

vysielač 

vodné  

čidlá 

pásik 

NÁRAMOK ZÁKLADNÁ JEDNOTKA 
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ZAPNUTIE ZÁKLADNEJ JEDNOTKY 

 

Zapojte adaptér (použitie v krytom priestore) do vhodnej zásuvky sieťového napájania, alebo vložte 4 

batérie typu AAA (vonkajšie použitie) do zadného priestoru základnej jednotky; prepnite tlačidlo On - Off 

pre zapnutie / vypnutie do polohy ON (kontrolka LED B bude svietiť na zeleno). Teraz je základná jednotka 

zapnutá. Po 25 sekundách (doba pre naviazanie komunikácie) príde k zhasnutiu kontrolky LED B a táto 

kontrolka potom bude každých 12 sekúnd blikať na zeleno, aby potvrdila, že je zapnutá. 

 

PRIPOJENIE ZÁKLADNEJ JEDNOTKY K NÁRAMKU 

 

Predtým, než bude môcť bazénová pestúnka pracovať, musí dôjsť k naviazaniu „komunikácie“ základnej 

jednotke s náramkom. Postupujte takto: 

1. Zapnite náramok. 

2. Zapnite základnú jednotku.                                                                                                                                      

Za predpokladu, že sú obe jednotky správne zapnuté, základná jednotka behom niekoľko sekúnd raz pípne, 

pričom príde k potvrdeniu, že prišlo k riadnemu naviazaniu komunikácie daných dvoch zariadení (ak máte 

dva náramky, začujete dve pípnutia) Ak nezačujete toto PÍPNUTIE, znamená to, že nedošlo k riadnemu 

nadviazaniu komunikácie základnej jednotky  s náramkom, a bude treba, aby ste skontrolovali, či sú 

náramok i základná jednotka zapnuté. 

 

Za normálnych okolností, ak máte jeden náramok, začujete pri nadväzovaní komunikácie jedno pípnutie; ak 

máte dva náramky, tak pri nadväzovaní komunikácie začujete dve pípnutia. 

Bazénová pestúnka nebude môcť „nadviazať komunikáciu“ s náramkom, ak batéria náramku nebude plno 

nabitá.  

 

Poznámka: Keď bude základná jednotka zapnutá, ale náramok nebude zapnutý, alebo bude 

prebiehať hlásenie upozorňujúce na vybitú batériu, vydá základná jednotka po 25 sekundách 

akustický alarm, aby upozornila na skutočnosť, že neobdržala signál od náramku. 

 

Zvláštna situácia: Keď máte len jeden náramok, ale pri nadväzovaní komunikácie začujete dve PÍPNUTIA, 

znamená to, že vaša základná jednotka musela nadviazať komunikáciu s náramkom inej rodiny niekde 

nablízku. V tomto prípade bude stačiť, ak sa presuniete kúsok ďalej (zhruba 50 metrov) od náramku inej 

rodiny, aby ste nadviazali komunikáciu pre vašu bazénovú pestúnku.  
 

4.  
5. PRIPOJENIE NÁRAMKU K ZÁPÄSTIU DIEŤAŤA 

 

Použite kľúč (je súčasťou balenia) bazénovej pestúnky pre uzamknutie páskovej spony (keď príde 

k uzamknutiu, budú štyri bodky skoro v priamke), aby náramok nemohol skĺznuť z ruky dieťaťa. 

 

Poznámka: Keď budete pásik navliekať do spony, je treba, aby dané štyri bodky na spone boli v pravom 

uhle (ako u kríža) medzi sebou navzájom (viď nasledujúci obrázok). 
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6. NASTAVENIE VZDIALENOSTI ALARMU PROTI 

VZDIALENIU DIEŤAŤA 
 

 

Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu približne 5 – 50 metrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupujte nasledovne: 

1. Nasaďte náramok na zápästie dieťaťa 

2. Udržujte vhodnú vzdialenosť medzi základnou jednotkou a náramkom; ak budete         nastavovať 

vzdialenosť na 10 metrov, nechajte len svoje dieťa (používajúci náramok) stáť 10  metrov mimo základnú 

jednotku. 

 3. Držte základnú jednotku, sústavne udržujte stlačené tlačidlo S, keď kontrolka LED B bliká zeleno; 

uvoľnite tlačidlo a nastavenie bude pokračovať automaticky. Toto nastavenie môže trvať niekoľko sekúnd, 

keď bude kontrolka LED B zhasnutá a bude sa ozývať „pípnutie“ 

 

Systém nastavenia vzdialenosti ma pamäť a ako náhle príde k nastaveniu vzdialenosti, je táto 

vzdialenosť zaznamenaná pre použitie nabudúce.  

Maximálna vzdialenosť pre alarm proti strateniu je zhruba 50 metrov. Pokiaľ sa chcete vrátiť 

k maximálnej vzdialenosti, stačí, keď budete držať stlačené tlačidlo R (návrat) niekoľko sekúnd, 

pokiaľ nezačujete pípnutie. Potom sa vzdialenosť nastaví naspäť na maximálnu vzdialenosť. 

 

 

Ak budete mať jednu základnú jednotku s dvoma náramkami, tak sa pri nastavení vzdialenosti uistite, že 

prišlo k zapnutiu len jedného náramku (druhý náramok by medzitým mal byť vypnutý). Po dokončení 

nastavenia budú mať oba náramky takú istú pracovnú vzdialenosť od základnej jednotky. 

 

 

7. OVLÁDANIE HLASITOSTI ALARMU 
 

 

Otáčanie bočného kolieska pre reguláciu hlasitosti môže nastaviť hlasitosť alarmu medzi nulovou 

hladinou až po hlasitý alarm (zhruba 100 dB). 

 

 

 

 

 

 

zníženie hlasitosti zvýšenie hlasitosti 
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8. INFORMAČNÉ OZNAMY 

 
1. Alarm vybitia batérie základnej jednotky 

Ak budete používať 4 batérie typu AAA ako napájací zdroj, má základná jednotka k dispozícii alarm vybitia 

batérie. Vždy, keď tieto 4 batérie typu AAA budú málo nabité, bude základná jednotka vydávať „pípajúci 

zvuk“ a súčasne  s tým bude kontrolka LED B svietiť neprerušovane červeným svetlom. V tomto stave 

NENI MOŽNÉ bazénovú pestúnku znova použiť, musíte najskôr vymeniť batérie, alebo ju pripojiť 

k sieťovému napájaniu cez adaptér. 

 

 

2. Varovanie ohľadne vybitia batérie v náramku 

Vždy, keď bude vnútorná batéria náramku s možnosťou opätovného nabitia málo nabitá, bude na náramku 

blikať kontrolka LED C (červeným svetlom), a to trikrát vždy po 7 sekundách. V tomto stave NENI 

MOŽNÉ bazénovú pestúnku použiť, musíte najskôr nabiť batériu náramku (viď kapitola 8.). Keď sa ozve 

varovanie ohľadne vybitia batérie, nemôže základná jednotka prijímať signál od náramku, a preto vám 

základná jednotka ohlási alarm. 

 

3. Dva náramky 

Jedna základná jednotka môže pracovať s maximálne dvoma náramkami. Každý náramok musí nadviazať 

„komunikáciu“ so základnou jednotkou (viď kapitola 3.). Ak máte viac ako jednu sadu základnej jednotky  

a náramku, alebo ak nablízku je ešte jedna rodina ktorá používa inú bazénovú pestúnku, tak tieto dve 

bazénové pestúnky sa nebudú vzájomne rušiť, pokiaľ je riadne naviazaná komunikácia medzi základnou 

jednotkou a náramkom. Ak máte jednu základnú jednotku s dvoma náramkami, tak sa uistite, že na každom 

náramku sú rôzne čísla (skontrolujte číslo na zadnej strane náramku 1 , 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vypnutie alarmu 

Stačí stlačiť tlačidlo Reset, bazénová pestúnka sa vráti do aktivovaného režimu. Alternatívne vypnite 

základnú jednotku, ktorá prestane pracovať. 

 

 

5. Vypnutie základnej jednotky 

Stačí prepnúť tlačidlo On-Off do polohy Off. Keď nebudete používať bazénovú pestúnku dlhšiu dobu, 

vyberte prosím všetky 4 batérie typu AAA zo základnej jednotky. Pozorne uložte batérie na bezpečné 

miesto. 

 

6. Vypnutie náramku 

Stačí položiť náramok (vrchnou stranou hore) na oblasť „spínača náramku“, kontrolka LED C na náramku 

vám niekoľko krát ČERVENO zabliká. Vo vypnutom stave potom už kontrolka LED C nebude každých 7 

sekúnd blikať. Vždy majte na pamäti, že je treba náramok vypnutý, pokiaľ ho nebudete používať, lebo inak 

príde k úplnému vybitiu a bude ho treba opäť nabiť. 

 

7. Vysušenie náramku 
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Keď budete skúšať náramok vo vode, bude sústavne vydávať alarm, ak náramok nebude suchý. Pevne držte 

náramok a niekoľkokrát s ním zatrepte hore a dole, voda, ktorá by bola v náramku, tak skoro zmizne. 

 

 

9. NABÍJANIE NÁRAMKU 
 

 

Náramok používa batériu LIR2032 s možnosťou opakovaného nabíjania a keď bude táto batéria vybitá, 

alebo keď nebudete môcť ju opäť nabiť prostredníctvom nasledujúcich krokov. 

 

1. Pripojte základnú jednotku k náramku pomocou špeciálneho konektora (je súčasťou dodávky) tak, ako je 

znázornené nižšie. Použite predmet s ostrou špičkou pre otvorenie plastového krytu. Vložte malý spojovací 

koniec do otvoru pre nabíjanie a druhý koniec do pripojovacieho otvoru pre nabíjanie na základnej jednotke.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zapnite základnú jednotku, aby prišlo k zahájeniu nabíjania náramku. V priebehu nabíjania bude 

kontrolka LED A svietiť na červeno. Po úplnom nabití kontrolka LED A zhasne. Čas potrebný k úplnému 

nabitiu je 4-5 hodín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V priebehu nabíjania náramku je lepšie zapojiť základnú jednotku do sieťového napájania za použitia 

dodávaného kábla. Náramok je možné nabiť tiež z batériového napájania (4 ks batérii typu AAA). (Dôležité 

upozornenie: to je vhodné len v prípade núdzovej situácie, lebo nemusí prísť k plnému nabitiu náramku, ako 

náhle sú tieto 4 batérie typu AAA už čiastočne vybité.) 

   

 

4. Uistite sa, že prišlo k riadnemu vráteniu plastového krytu do spojovacieho miesta v základnej časti 

náramku. 

 

 

5. Táto jednotka nefunguje ako nabíjačka. Batérie typu AAA NENI MOŽNÉ v základnej jednotke opätovne 

nabíjať. 
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9. OBECNÁ ÚDRŽBA 
 

Ukladajte bazénovú pestúnku do priloženého ochranného obalu a umiestnite ju na bezpečné miesto, kde 

k nej nebudú mať prístup deti. Chráňte ju pred mrazom a pôsobením vysokých teplôt. 

 

NEDOVOLTE, aby sa v priestore medzi hornou a spodnou časťou náramku hromadila špina, zostatky jedla, 

nápojov a iné nečistoty. Tým by mohlo prísť k narušeniu, alebo zrušeniu činnosti alarmu, keď bude náramok 

ponorený do vody. 

 

Čistite náramok tak, že ho opláchnete čistou teplou (nie horúcou) vodou, alebo ho utrite čistou vlhkou 

handričkou a zaistite pre jeho uložením, aby neprišlo k jeho vyschnutiu. V prípade potreby je možné použiť 

vatové tyčinky. 

 

NEDÁVAJTE náramok do umývačky, pračky alebo sušičky, ani do žiadneho iného domáceho prístroja, ani 

do teplovzdušnej sušičky. 

 

NEZKÚŠAJTE základnú jednotku a náramok otvárať. 

 

Používajte čistú vlhkú utierku pre utretie základnej jednotky. Táto jednotka nie je vodotesná. Neponárajte je 

do vody. Nepoužívajte žiadne brúsne materiály, lieh, čistiace prostriedky, rozpúšťadlá alebo čistiace 

kvapaliny na túto jednotku. 

 

 

 

10. BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE 
 

 

Toto zariadenie nie je určené k nahradeniu akýchkoľvek iných bezpečnostných opatrení, ako sú: 

dohľad dospelej osoby, osoby plavčíka, brány, plotu, bazénového krytu, zámkov, atď. 

 

 

 

Vzdialenosť 50 metrov u alarmu proti strateniu (nastaviteľná v rozsahu 5 – 50 metrov) nie je presná 

a za určitých okolností, ako napr. v prípade rušivých signálov, stien, stromov a ďalších prekážok 

môže dôjsť k zníženiu operatívneho rozsahu jednotky alebo k inému oslabeniu jej výkonných 

parametrov. 

 

 

- Bazénovú pestúnku nie je možné použiť, keď budú 4 batérie typu AAA v základnej jednotke málo 

nabité (používajte len dostatočne nabité batérie). 

- Bazénovú pestúnku nie je možné použiť, keď bude batéria v náramku málo nabitá (požívajte len 

dostatočne nabité batérie). 

- Presnosť nastavenej vzdialenosti u náramku sa môže znižovať vplyvom rušivých  signálov (steny, 

stromy, ďalšie prekážky). 

- Pri ponorení do vody začne vydávať zvukové upozornenie a zároveň vibrovať, pokiaľ je náramok 

úplne ponorený pod hladinu. 

- Nedovoľte, aby sa v priestore vodných čidiel hromadili nečistoty, zostatky jedla, nápojov či iné 

materiály, ktoré by mohli obmedzovať funkciu náramku pri ponorení do vody. 

- Aby náramok nemohol skĺznuť z ruky dieťaťa, použite na uzamknutie páskovej spony kľúč, ktorý je 

súčasťou balenia. 

- Aby mohla bazénová pestúnka pracovať, musí prísť k naviazaniu komunikácie medzi základnou 

jednotkou a náramkom (ak mate jeden náramok, začujete jedno pípnutie, pri použití dvoch náramkov 

začujete dve pípnutia) 
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- Pri použití dvoch náramkov s jednou základňou sa pri nastavení vzdialenosti ubezpečte, že je 

zapnutý len jeden náramok (po nastavení majú oba náramky nastavenú takú istú pracovnú 

vzdialenosť) 

- Nie je možné opätovne nabíjať batérie v základnej jednotke (základná jednotka neslúži ako nabíjačka 

batérií) 

- Nastavenie vzdialenosti alarmu proti vzdialeniu dieťaťa je v rozsahu cca 5 – 50 m. 

 

 

  11. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

 
- Bazénová pestúnka a náramok sú vyrobené z vysoko kvalitných ABS plastov. Pásik náramku je 

vyrobený z nylonu. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané zdravotne nezávadnými. 

- Záruka platí dva roky od dátumu nákupu, pri uplatňovaní záručných nárokov bude požadovaný 

doklad o kúpe. 

- Reklamácia výrobku sa riadi právnymi predpismi SR. 

- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe, alebo materiálu. 

- Kupujúci je povinný okamžite pri zakúpení výrobku skontrolovať, či je výrobok kompletný 

a nepoškodený. 

- Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie, alebo následky zlého používania. Reklamácie tiež 

nemožno uplatniť v prípade, že bola základná jednotka alebo náramok otvorené. 

 

 

 

 

 

Záručný list  

Pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zamestnanca   

Dátum nákupu   

Meno zákazníka   
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Chlórová rada Aquamar 

 

Start - chlórový granulát určený na prvé zachlórovanie, umožňuje rýchlo dodať potrebnú dávku chlóru. 
Obsahuje stabilizátor chlóru. Vhodný k priebežnému ošetrovaniu vody. 

7 Day Tabs - veľké dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie 
chlóru po použití chlórového granulátu  Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, 
plesniam, baktériám a vírusom. 

Minitabs - malé dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru 
po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, 
plesniam, baktériám a vírusom. 

Triplex - viacej účelové pomaly rozpustné tablety na dezinfekciu, proti vzniku rias a vyzrážaniu 
nečistôt. Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k 
rozpusteniu látky s algicidným účinkom a vločkovačom. 

pH mínus - slúži na zníženie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2) 

pH plus - slúži na zvýšení hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2) 

Shock - krátkodobo a rýchlo zvyšuje koncentráciu chlóru, ktorý ničí väčšinu druhov rias. Účinkuje tiež 
na baktérie a vírusy. 

Algaestop - prípravok určený ako prevencia proti rastu rias. 

Super Shock - superaktívny dvojzložkový prostriedok proti už narasteným riasam. Bublinky stúpajúce 
k hladine strhávajú a nabaľujú riasy na sebe a vynášajú ich so sebou na hladinu. 

Chlor Stabil - znižuje straty chlóru spôsobené UV žiarením. Dokáže ušetriť až 75 % chlóru. 

Vločkovač - slúži na vyzrážanie zákalov, na prejasnenie vody a odstránenie jemných mechanických 
nečistôt. 

Studňa - znižuje tvrdosť vody a zbavuje ju prebytočných minerálov (železo, mangán, meď). Vhodný 
na preventívnu aplikáciu do studničnej vody. 

Chlor mínus - znižuje vysokú koncentráciu voľného chlóru, po použití šokových prípravkov umožňuje 
v krátkej dobe opätovne kúpanie. 

Čistič stien - čistiaci prípravok na fólie, k odstráneniu usadenín na stenách bazéna. 

Zazimovač - prípravok na zazimovanie bazénov, spomaľuje rast rias rastúcich pri nízkych teplotách. 

Set Aquamar - súprava troch najpoužívanejších druhov prostriedkov na údržbu vody v priebehu 
sezóny (7 Day Tabs, Algaestop, Vločkovač). 

Aquamar Set Start  - Obsahuje chémiu, ktorú potrebujete pre sprevádzkovanie bazéna (Shock Chlor, 
Triplex mini, pH mínus, tester). 
 

 

http://www.marimex.sk/bazenova-chemia/aquamar---chlorova/
http://www.marimex.sk/bazenova-chemia/aquamar--
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-7-day-tablets-16-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar--minitabs-09-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-chlor-triplex-16-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-ph-minus-135-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-ph-plus-09-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-chlor-shock-09-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-algaestop-10-l
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-chlor-stabil-09-kg
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-vlockovac-10-l
http://www.marimex.sk/zbozi/marimex-aquamar-zazimovac-10-l


 12 

 

12.ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE / KONTAKT 

 

 
Navštívte našu predajňu v Bratislave na Rožňavskej ul. 17. 

 
 
 
 
 
 
 

nákup na internete 
www.marimex.sk 

 

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 
tel. : 02/4445 3001 
fax : 02/4445 3002 

E-mail: info@marimex.sk 

 

www.marimex.sk/eshop 

 

 

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO: 
 

SOLÁRNA SPRCHA SUNNY 
Technická charakteristika: 
 
- Výška 2m 
- Objem 8 litrov 
- Max teplota 60 °C  

 - Ekologický zdroj ohrevu – slnečná energia 
     - Napojenie na vodovodnú prípojku 

    
   
  
   
      
          
      

    

 

http://www.marimex.sk/
mailto:info@marimex.sk
http://www.marimex.sk/eshop

