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SOLÁRNA SPRCHA UNO 35 
 

Všeobecne 
Pre spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r. o. vyrába Garsys s. r. o., Prumyslová zóna u dolu František, 
ulica K Prádlu 735, Horní Suchá, 735 35. Krajina pôvodu: Česká republika.  
 

Popis 
Záhradná solárna sprcha je konštruovaná ako jednodielne teleso v tvare stĺpu, ktorého PVC plášť slúži 
ako zásobník teplej vody a zároveň funguje ako slnečný kolektor. Tento plášť je samonosný. Prívodné 
vodovodné armatúry sú uložené vo vnútri telesa stĺpa. Ovládacia páka, sprchová hadica s ružicou 
a držiak sprchovej ružice, sú umiestnené zvonka sprchového telesa. Spodná časť stĺpa je vybavená 
montážnou pätkou.  
 

Použitie  
Zariadenie je určené na prevádzku v súkromných objektoch, ako sú záhrady, príslušenstvo 
k záhradným bazénom, alebo súkromným tenisovým kurtom. Slúži k individuálnemu sprchovaniu 
osôb. Nie je určené pre využívanie širokou verejnosťou, alebo na komerčné účely.  
 

Označenie pokynov v návode 
Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode, pri ich nedodržaniu môže dôjsť k ohrozeniu zdravia 
osôb, sú značené obecnými symbolmi pre nebezpečenstvo: 
 

 

 Bezpečnostné pokyny 
Je nutné bez výnimky dbať na všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto 
návode! 
Tento návod k obsluhe obsahuje základné pokyny, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii 

a prevádzke solárnej sprchy. Nedodržaním bezpečnostných pokynov môže mať za následok nie len 
ohrozenie zdravia osôb, ale tiež  ohrozenie okolitého prostredia a samotného zariadenia.  
Záhradná solárna sprcha je určená len pre klasické sprchovanie osôb. Pri jej používaní na iné účely, 
alebo pri prestavbe, ktorá nebola povolená výrobcom, sa výrobca zrieka zodpovednosti za škody 
a zanikajú tak všetky záručné nároky.  
Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré nie sú zoznámené s obsluhou solárnej sprchy v rozsahu 
tohto návodu.  
S ohľadom na teplotu vody vo vnútry telesa sprchy, ktorá môže dosahovať 60-70 °C, odporúčame 
najskôr pootočiť ventil vpravo, jeho vychýlením smerom od tela sprchy a najprv pustiť prúd studenej 
vody a až potom, následne vodu domiešať na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventila 
smerom vľavo.  
Predídete tým nežiaducemu sprchovaniu prehriatou vodou!  
 
 

Montážne pokyny 
Solárnu sprchu umiestnite na miesto s dostatkom slnečného svitu a v dosahu vodovodnej prípojky. 
Solárnu sprchu namontujte kolmo na čo najpevnejší a vodorovný podklad. Najlepšie pomocou 
hmoždiniek na betónovú dlažbu, alebo keramickú dlažbu, prípadne špeciálnymi klinmi hlboko do hliny. 
Priskrutkujte hadicu sprchy k vyústeniu sprchovej armatúry na prednú časť sprchového stĺpu. Šróbenie 
sprchovej hadice je opatrené tesnením, preto ho dotiahnite len rukou, bez použitia náradia. Sprchovú 
ružicu zaveste do držiaku, vo vrchnej časti sprchového telesa.  
V spodnej zadnej časti sprchového stĺpu vyúsťuje šróbenie armatúry sprchy (1/2“), pre jednoduché 
pripojenie zariadenia k vodovodnej sieti. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy prívod 
vody otvorte, len v prípade ak tlak vo vašom vodovodnom systéme nepresahuje hodnotu 3 bar.   
Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju vykonajte úplné naplnenie tubusu sprchy vodou 
a súčasne vykonajte jej odvzdušnenie: Otvorte ventil prívodu vody k solárnej sprche a súčasne otvorte 
ovládaciu pákovú armatúru sprchy do polohy otvorenia teplej vody a ponechajte ju plne otvorenú, 
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pokiaľ začne zo sprchovej ružice plynule tiecť voda. Ovládaciu páku zatlačte do polohy „zatvorené“. 
Solárna sprcha je pripravená k prevádzke.  
K pripojeniu armatúry solárnej sprchy k vodovodnému systému, alebo k domácej vodárni, použite 
výhradne typizované, schválené a nepoškodené vodoinštalačné montážne prvky. 
Na záver montáže skontrolujte tesnosť spojov armatúr.  
 
 

Údržba, zazimovanie 
Záhradná solárna sprcha nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. 
Solárnu sprchu udržujte v čistote, po skončení sezóny sprchu celkom odpojte od zdroja vody a cez 
vývod pre sprchovú ružicu prevrátením vypustite dôkladne všetku vodu z telesa, páková batéria musí 
byť v polohe „otvorené“. Dbajte, aby páková ovládacia batéria, sprchová hadica a ružica zostali suché. 
Pákovú ovládaciu batériu a sprchovú ružicu bezodkladne zabaľte proti vniknutiu vlhka. Takto ošetrená 
sprcha musí byť cez zimu uschovaná v temperovanej miestnosti, kde teploty neklesnú pod bod mrazu.  
Odporúčame zazimovaný výrobok skladovať mimo sezónu na suchom mieste.   
Pri každom opätovnom skladaní rozoberateľného spoja odporúčame namazať oba o-krúžky vazelínou 
či mastným krémom.   

 
 
Doprava a skladovanie 
Aby sa zabránilo poškodeniu a stratám jednotlivých súčiastok, môže byť originálny obal rozbalený až 
bezprostredne pred montážou.  
 
 

Obsah balenia 
 Teleso solárnej sprchy s namontovaným pákovým ventilom. 

 Sprchová hlavica s ramienkom. 

 Hadicová vstupná rýchlospojka 

 Návod na použitie a montáž 
 

Základné parametre solárnej sprchy 
Objem zásobníka solárnej sprchy: 35 l 
Maximálny povolený tlak vody na vstupe do armatúry: 3 bar 
 

Rozmery 
Výška telesa: 2100mm 
Kotvenie spodnej dosky: 4x otvor Ø 9 s priemer 145x145mm 
 
 

Záručné podmienky 
1. Solárna sprcha bola vyrobená z materiálov najvyššej kvality a vysokej kvality prevedenia. 
2. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané nezávadnými.  Záruka platí po dobu dvoch rokov 

od dátumu nákupu.  
3. Uchovajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Doklad o nákupe bude požadovaný 

pri uplatňovaní záručných nárokov. Reklamácie tovaru sa riadia právnym poriadkom SR. 
4. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu. Na 

mechanické poškodenie závitových či iných častí výrobku sa záručné podmienky nevzťahujú. 
5. Dodávateľ neručí za vady a poškodenie vzniknuté nesprávnou montážou, nesprávnym 

používaním alebo nesprávnym uskladnením mimo sezóny. Servis a náhradné diely zaisťuje 
predajca cez sieť svojich predajní. 

 
Servis a náhradné diely zaisťuje spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r. o.  
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Zákaznícke informácie/Kontakt 
 
 

 
 
 

 

 

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: 
 

SOLÁRNY OHREV SLIM 90/180/360 

Technická charakteristika:           
- ohrev vody až o 6 °C 

   
  

- vhodný pre všetky bazény s pieskovou filtráciou od 4m3 
      - predĺženie kúpacej sezóny 

    
  

- úsporný režim  
     

  
- šetrný k životnému prostrediu 
- solárny panel pohlcuje tepelnú energiu slnečných lúčov 

a odovzdáva ju vode, ktorá panelom prúdi 
  

  

                                       

http://www.marimex.sk/
http://www.marimex.sk/eshop

