763 24 Vlachovice 30
tel/fax 733 506 636, 605 787 295
e-mail : fryzelka@bednarstvi-jf.cz
http://www.bednarstvi-jf.cz

NÁVOD NA POUŽITÍ DŘEVĚNÝCH KÁDÍ A VAN
Naše dřevěné vany a kádě Vám poskytnou mimořádný a netradiční způsob koupele za
předpokladu dodržení určitých podmínek.
Dřevo kádě je vysušeno okolo 9 % vlhkosti a slepeno. Povrchová úprava je opatřena
oleji od fimy Complex Hartolwasch – Austria, který doporučujeme po roce obnovit.
Není dobré používat při koupeli soli poškozují nátěr.
Při používání mýdel nebo šamponů, se musí káď důkladně opláchnout vlažnou vodou a
otřít hadříkem.
Pokud po vypuštění zůstane v určitém místě ve vaně trochu vody, je nutné, ji vytřít.
Po koupeli vyvětrejte. Pokud je káď vybavena opěradlem, po koupeli ho vydělávejte.
Dobrý, šetrný a snadný čistící prostředek pro dřevěnou vanu je čistič Wellness Cleaner,
který lze zakoupit např. i v naší firmě. Používá se způsobem, že po vyprázdnění káďě,
se nastříká na ošetřovanou plochu tak, aby plocha byla smočená. Nechá se 10 min.
působit a pak se plocha opláchne vlažnou vodou. Vana se může po opláchnutí okamžitě
naplnit. Je dobré jej používat vždy při znečištění kádě, ale i jako prevence. Nepoužívejte
čistící prostředky s přídavkem chlóru.
Nedoporučujeme umístit káď na podlahové topení, u radiátoru či na přímém
slunci. Při použití v exteriéru doporučujeme káď přikrýt např. krycím poklopem nebo
plachtou.
Při případném seschnutí utáhněte jemně šrouby.
V místnosti, kde je stálá teplota nad 18 Cº, při nepoužití vany více jak 1 měsíc,
doporučujeme dávat pravidelně do vany kbelík s vodou a zakrýt fólií, aby se udržovala
určitá vlhkost vany – škodí přílišné vyschnutí.
V zimním období nesmí v kádi zamrznout voda, aby nedošlo k poškození dna.
Velmi příjemné je použít různé bylinky k celkové relaxaci. Kolem dna kontrolovat
sanitární silikon, aby byl v drážce. Dle potřeby je nutné doplnit.

Věříme, že náš výrobek při správném umístnění a údržbě Vám poskytne
potěšení i radost a stane se oblíbeným pro celou rodinu.

