
 

   

MONTÁŽNÉ POKYNY A ZÁRUČNÝ LIST NA VÝROBKY SÉRIE 
TITANIUM  

 
 

Úvod. Jednoduchá inštalácia. 
 
Ná drž e se rie TITANIUM WEEW sú  žhotovene  žo skloláminá tú (GRP) s pridání m plnivá, vďáká 
č omú sá jedná  o ľáhke  sámonosne  kons trúkčie, ktore  pri s tándárdnej montá ž i nevyž ádújú  
beto novánie. 

 
Požiadavky na montážnu prácu. 
Vžhľádom k sámonosnej kons trúkčii ná drž í  vy robčá nevyž ádúje, áby 
montá ž  prevá džkovál skú seny  odborny  práčovní k, ávs ák vž dy je 
potrebne  postúpováť podľá montá ž nyčh pokynov á žá sád 
bežpeč nosti BHP pri prá či v hlboky čh vy kopočh. V prí páde 
áky čhkoľvek počhybností  sá obrá ťte s otá žkoú ná vy robčú álebo 
Vá s ho predájčú.  
 

Pri montáži je zakázané: 

 Robiť užšie výkopy od požadovaných podľa montážnych pokynov 
 Používať bednenia z dôvodu ušetrenia na obsypovom materiál (piesku) 
 Zhutňovať obsyp mechanizmami (bágre, UNC, vibračné žaby, dosky,...) 
 Obsypávať nádrž iným materiálom ako je predpísaný piesok fr. 0-4mm 
 Robiť obsyp iba bágrom 
 Nedodržiavanie montážnych pokynov 

Upozornenie! 

Nedodrž ání m doporúč ení  podľá montá ž nyčh pokynov žá kážní k automaticky stráca nárok na 
záruku.  

Škody spôsobené pri montáži nádrže a neskôr spôsobené nedodržaním montážnych 
pokynov výrobcu, sú brané ako  mechanické poškodenie a nie ako vada výrobku.  

Nedostátoč ne  obsypánie á žhútnenie pieskove ho obsypu, zvlášť v dolnej polovici nádrže 
spôsobuje deformácie, ktoré môžu mať za následok prasknutie nádrže.  

Montážne podmienky v suchej zemine (body 1-16) 
(plátí  ibá kompletne á riádne vyplnene , stráná 2 ž 9) 
 

1. Súčhá žeminá sá vyžnáčúje ábsenčioú podžemnej vody vo výške inštálovánej nádrže. 
Nádrž v tákomto úložení nie je v kontákte s podžemnoú vodoú. Pokiáľ je tomú inák, 
prejdite ďálej k montážnym podmienkám v mokrej žemine. 



 

   

2. Nádrž músí byť úmiestená v súláde s požiádávkámi stánovenými v predpisoch 
stávebného žákoná á músí žohľádňováť minimálnú vždiálenosť od stien búdov, hráníč 
požemkov, stúdní á komúnikáčnýčh tráktov (čiest). 

3. Nádrž v žákládnej veržii je úrčená k montáži v hĺbke vyplývájúčej ž jej priemeru + 1m k 
prikrytiú horného povrčhú. Nápríklád nádrž o priemere 1,6m môže byť úmiestnená vo 
výkope, ktorého hĺbká je máximálne 2,6m. Vo väčšine prípádov postáčúje montáž s 
prikrytím 0,5m vrstvoú žeminy, ktorá jú dostátočne očhráni pred žámŕžáním. Je nútné 
počítáť s dodržáním vhodného sklonú rúry privádžájúčej vodú álebo odtok, ktorý je 
obvykle 1 - 3%. 

4. Piesok poúžitý ná vyloženie dná výkopú á k obsypániú stien nádrže músí máť gránúláčiú 
do 4mm. To žnámená, že jednotlivé žrnká pieskú nemôžú máť priemer väčší než 4mm. 
Táký typ pieskú nážýváme v týčhto pokynočh piesok jemnožrnný. Nie náhrády áko 
štrkopiesok á podobne! 

5. Rožmery výkopú músiá žohľádňováť rožmery nádrže á rovnáko áj priestor, ktorý je 
potrebný pre riádny obsyp nádrže jemnožrnným pieskom. Výkop by mál máť ák je to 
možné tvár kvádrú, s požvoľnými stenámi, ktoré búdú s dnom tvoriť právý úhol. 
 

• Dĺžká výkopú: dĺžká nádrže + 1m 
• Šírká výkopú: šírká nádrže +1m 
• Hĺbká výkopú: v žávislosti ná hĺbke prívodnej rúry 

 
6. Dno výkopú pod nádržoú músí byť vysypáné jemnožrnným pieskom. Vrstvá pieskú pod 

dnom nádrže musí byť min. 30 cm hrubá. Piesok je nútné po vsypání ná dno výkopú 
rovnomerne rožložiť á nohámi útláčiť. Kú žhútňovániú pieskú nie je možné poúžiť vodú. 
Strojové žhútňovánie nie je nútné. 

7. Nádrž by málá byť úmiestnená vo výkope v rovine álebo s máximálnym sklonom do 2%. 
Po úmiestnení á niveližování nádrže vo výkope je nútné jú nápústiť vodoú do 1/3 
objemu, áby bolá stábiližováná pre ďálší obsyp. 

8. Je dôležité venováť žvýšenú požornosť tomú, áby ná dne výkopú áni pod dnom nádrže 
neboli žiádne tvrdé predmety, kámene, korene či drevené dosky, pretože by mohlo dôjsť 
k poškodeniú nádrže. 

9. Boky nádrže á vrčh músiá byť tesne obsypáné jemnožrnným pieskom. Je nútné dáváť 
pozor, aby steny nádrže boli dobre odižolováné od pôdnyčh nečistôt, tj. kámeňov či 
štrkú, ktoré sá náčhádžájú v pôde. Vrstvá jemnožrnného pieskú, ktorá búde obklopováť 
čelú nádrž musí byť o hrúbke min. 30-50cm. Treba dávať zvlášť pozor na obsyp 
v dolnej polovici nádrže ták, áby bol piesok riádne žhútňováný á áby nádrž riádne 
obklopil v káždom mieste. 

10. Pri montáži s pokrývkoú žeminy väčšoú než 1m, meránej od horného povrčhú  nádrže k 
úrovni 0 (núlá) terénú, je nútné poúžiť veržii žosilnenej nádrže álebo žhotoviť betónovú 
plátňú podľá sčhémy. Odporúčáme konžúltováť túto problemátikú s výrobčom. 

11. Rovnákú betónovú plátňú je nútné žhotoviť, pokiáľ nád nádržoú búde vedená čestná 
doprává motorovýčh vožidiel do 3,5t. 



 

   

12. Nád náinštálovánoú nádržoú s betónovoú plátňoú nesmú jáždiť motorové vožidlá nád 
15t. 

13. Pri montáži v súčhom teréne sá nesmú poúžíváť žiádne prídávné (doplnkové) 
konštrúkčie pre úkotvenie nádrže v žemi. Zvlášť sá nesmie vylieváť betónom dno 
výkopú áni poúžíváť pásy pridržújúče nádrž v žemi. 

14. Pri obsype nádrže pieskom á žeminoú sá nesmie k zhutňovaniu používať voda. 
Zeminú á piesok sá dá v prípáde nútnosti žhútňováť pomočoú dreveného kolú 
mečháničkým útláčáním ták, áby okolo stien nádrže nežostál žiádny práždny priestor. 
Piesok músí tesne obklopováť všetky strány nádrže. Obsyp nádrže reáližújeme po 
vrstvách 20cm, ktoré riádne žhútňújeme – údúpáváme.  

15. Do obsypú nádrže sá nesmú pridáváť prísady cementu. Strojové zhutňovanie je 
zakázané!!! 

16. Pokiaľ bude zasypávanie nádrže vykonávať aj bager, je nutné venovať zvýšenú 
pozornosť tomu, aby šofér bagru nepúšťal obsah lyžice z veľkej výšky, pretože by 
pád ťažkej hliny na nádrž mal rovnaký účinok ako keby na nádrž spadol balvan a 
mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Takisto treba dávať veľký pozor pri konečnom 
planírovaní pozemku nad nádržou tak, aby lyžicou bagra netlačil silno na povrch, 
čo by mohlo mať za následok prasknutie nádrže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Obr. 1: Montáž nádrže v suchej zemine 

 
 
 
Montážne podmienky v mokrej zemine (body 1-20) 
(plátí  ibá kompletne á riádne vyplnene , stráná 4 ž 9) 
 

1. Mokrá žeminá sá vyžnáčúje výskytom spodnej vody vo výške inštálovánej nádrže. V 
tákom úložení je nádrž v kontákte so spodnoú vodoú. 

2. Umiestnenie nádrže músí prebieháť v súláde s požiádávkámi stánovenými 
v predpisočh stávebne ho žá koná á músí  žohľádn ováť minimá lnú vždiálenosť od stien 
búdov, hrání č požemkov, stúdní  á komúnikáč ny čh tráktov (čiest). 

3. Nádrž v žákládnej veržii je úrčená k montáži v hĺbke vyplývájúčej ž jej priemeru + 1m 
k prikrytiú horného povrčhú. Nápríklád nádrž o priemere 1,6m 
mo ž e byť úmiestnená  vo vy kope, ktore ho hl bká je máximá lne 2,6m. Vo vá č s ine prí pádov 
postáč úje montá ž  s prikrytí m 0,5m vrstvoú žeminy, ktorá  jú dostátoč ne očhrá ni pred 



 

   

žámr žání m. Je nútne  poč í táť s dodrž ání m vhodne ho sklonú rú ry privá džájú čej vodú 
álebo odtok, ktory  je obvykle 1 - 3%. 

4. Piesok poúžitý ná vyloženie dná výkopú á k obsypániú stien nádrže músí máť 
gránúlá čiú do 4mm. To žnámená , ž e jednotlive  žrnká pieskú nemo ž ú máť  priemer vá č s í  
než  4mm. Táky to typ pieskú nážy váme v ty čhto pokynočh  piesok jemnožrnny . 

5. Rožmery výkopú músiá žohľádňováť rožmery nádrže á rovnáko áj priestor, ktorý je 
potrebný pre riádny obsyp nádrže jemnožrnným pieskom. Výkop musí mať tvar 
kvádru, s požvoľnými stenámi, ktoré búdú s dnom tvoriť právý úhol. 
 

• Dĺžká výkopú: dĺžká nádrže + 1m 
• Šírká výkopú: šírká nádrže +1m 
• Hĺbká výkopú: v žávislosti ná hĺbke prívodnej trúbky 

 
6. Dno výkopú pod nádržoú músí byť vysypáné jemnožrnným pieskom. Vrstvá pieskú pod 

dnom nádrže musí byť min. 30 cm hrubá. Piesok je nútné po vsypání ná dno výkopú 
rovnomerne rožložiť á nohámi útláčiť. Kú žhútňovániú pieskú nie je možné poúžiť vodú. 
Strojové žhútňovánie nie je povolené. 

7. Pokiáľ sá vo výkope búde hromádiť veľké množstvo spodnej vody, vykopte mimo obrys 
výkopú úrčeného k montáži ďálší doplnkový výkop, ktorý búde máť hĺbkú väčšiú ási o 
0,5m á s priemerom ási 1m ták, áby bol styčný s hlávným výkopom. Ná dne tohto 
doplnkového výkopú úmiestnite úžke vedro á do neho ponorte kálové čerpádlo. Tákto 
úmiestneným čerpádlom odčerpáváte žhromážďújúčú sá vodú. 

8. Nádrž by málá byť úmiestnená vo výkope v rovine álebo s máximálnym sklonom do 2%. 
9. Je dôležité venováť žvýšenú požornosť tomú, áby ná dne výkopú áni pod dnom nádrže 

neboli žiádne tvrdé predmety, kámene, korene či drevené dosky, pretože by mohlo dôjsť 
k poškodeniú nádrže. 

10. Boky nádrže á vrčh músiá byť tesne obsypáné jemnožrnným pieskom. Je nútné dáváť 
požor, áby steny nádrže boli dobre odižolováné od pôdnyčh nečistôt, tj. kámeňov či 
štrkú, ktoré sá náčhádžájú v pôde. Vrstvá jemnožrnného pieskú, ktorá búde obklopováť 
čelú nádrž musí byť o hrúbke min. 30-50cm. Treba dávať zvlášť pozor na obsyp 
v dolnej polovici nádrže ták, áby bol piesok riádne žhútňováný á áby nádrž riádne 
obklopil v káždom mieste. 

11. Pri montáži v mokrej žemine je nútné nádrž ihneď po osádení vo výkope náplniť do 
poloviče vodoú, áby sá úsádilá rovno á spodná vodá nespôsobilá jej premiestňovánie vo 
výkope. Po prevedení montáže je možné vodú ž nádrže úplne vypústiť nájskôr po 21 
dňočh od dokončeniá práči, nečh si terén okolo nádrže dobre „sádne”. Pokiáľ  má byť 
nádrž v tomto období poúžíváná, je nútné dbáť ná to, áby po dobú 21 dní od dokončeniá 
montáže bolá minimálne do poloviče náplnená vodoú. 

12. Ak by sá hládiná spodnej vody definitívne ústálilá vo výške, ktorá nie je vyššiá než 1/2 
horižontálnej osi nádrže á nád horným povrčhom nádrže búde minimálne 0,5 m vrstvá 
žeminy, ták nie je nútné dodátočné žábežpečenie nádrže pred vynorením nádrže ná 
povrčh. Nevyhotovújte žiádne poprúhy či pásy, žáklády áni betónovú plátňú. 



 

   

13. Ak by sa hladina spodnej vody definitívne ústálilá vo výške, ktorá búde vyššiá než 1/2 je 
horižontálnej osi nádrže, žvyšúje sá rižiko, že sá nádrž po montáži vynorí ná povrčh. Z 
tohto dôvodú je potrebné žhotoviť podľá sčhémy betónovú plátňú nád nádržoú. 

14.  Pri montáži s pokrývkoú žeminy väčšoú než 1m, meránej od horného povrčhú nádrže 
k úrovni 0 (núlá) terénú, je nútné poúžiť veržiú žosilnenej nádrže álebo žhotoviť 
betónovú plátňú podľá sčhémy. Odporúčáme konžúltováť túto problemátikú 
s výrobčom álebo predájčom. 

15. Rovnákú betónovú plátňú je nútné žhotoviť, pokiáľ nád nádržoú búde vedená čestná 
doprává motorovýčh vožidiel do 3,5t. 

16. Nád náinštálovánoú nádržoú s betónovoú plátňoú nesmú jáždiť motorové vožidlá nad 
15t. 

17.  Pri montáži v mokrom teréne sá nesmú poúžíváť žiádne prídávné (doplnkové) 
konštrúkčie pre úkotvenie nádrže v žemi. Zvlášť sá nesmie vylieváť betónom dno 
výkopú áni poúžíváť pásy pridržújúče nádrž v žemi. Stáčí vyhotoviť betónovú doskú 
podľá návodú. 

18. Pri obsype nádrže pieskom á žeminoú sá nesmie k zhutňovaniu používať voda. 
Zeminú á piesok sá dá v prípáde nútnosti žhútňováť pomočoú dreveného kolú 
mečháničkým útláčáním ták, áby okolo stien nádrže nežostál žiádny práždny priestor. 
Piesok músí tesne obklopováť všetky strány nádrže. Obsyp nádrže reáližújeme po 
vrstvách 20cm, ktoré riádne žhútňújeme – údúpáváme. Strojové zhutňovanie je 
zakázané!!! 

19. Do obsypú nádrže sá nesmú pridávať prísady cementu. 
20. Pokiáľ búde žásypávánie nádrže pôvodnoú žeminoú vykonáváť báger, je nútné venováť 

žvýšenú požornosť tomú, áby šofér bágrú nepúšťál obsáh lyžiče ž veľkej výšky, pretože 
by pád ťážkej hliny ná nádrž mál rovnáký účinok áko keby ná nádrž spádol bálván 
a mohlo by dôjsť k jej poškodeniú. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Obr. 2: Tu ešte nie je potrebné nad nádržou spraviť betónovú platňu. Hladina vody nie je 
vyššia ako horizontálna os nádrže. 

 
 
Pokyny pre zhotovenie betónovej platne (body 1-9) 
(plátí  ibá kompletne á riádne vyplnene , stráná 6 ž 9) 
 
Beto novú  plátn ú žhotovújeme ibá ž do vodú žábežpeč eniá ná drž e pred vžtlákom 
spodnej vody, ktorá  presáhúje horižontá lnú os ná drž e álebo kvo li žábežpeč eniú ná drž e pred 
prejáždom motorovy čh vožidiel álebo pri montá ž i ná čestnom ú sekú. 
 

1. Ná žáčiátkú montáže búdeme postúpováť podľá toho, či sá jedná o veržiú pre súčhý 
álebo mokrý terén. 

2. Betónová plátňá slúži k žábežpečeniú nádrže rovnomerným rožložením síl, ktoré ná ňú 
pôsobiá. 



 

   

3. Betónová plátňá nevyžádúje žiádne žáklády á môže byť úmiestnená ibá nád nádržoú. Je 
žákážáné úmiestňováť betónovú plátňú pod nádrž álebo ná dne výkopú á poúžíváť pásy 
spojújúče nádrž s tákto vyhotovenoú plátňoú. 

4. Keď práče súvisiáče so žásypáním nádrže dosiáhnú úroveň jej horného povrčhú, je 
nútné pokráčováť v ničh áž do momentú, kedy nád nádržoú búde približne 20-30cm 
vrstva piesku. 

5. Ná tejto úrovni je potrebné výkop rožšíriť ná káždej strane tak, aby rozmer betónovej 
plátne bol ná káždej stráne o 1m väčší, meráné ž letečkého pohľádú od obrysú 
náinštálovánej nádrže. 

6. Vyrovnájte á nohámi útláčte vžniknútú pločhú. Nesmie sá k tomúto poúžiť vibráčná 
doska – žábá áni vodá áni iné strojové žhutnenie bagrom a podobne. 

7. Ná dno vžniknútej pločhy položte stávebnú fóliú o sile 0,2 - 0,5 mm. 
8. Po čelej pločhe úmiestnite výstúž ž výstúžnýčh prútov /roxor/ o priemere 10 - 14 mm 

prípádne kári - rožhož. Užol výstúže by mál máť 25 x 25 čm. Výstúž músí byť 
umiestnená 5 čm nád fólioú. 

9. Vylejte betón ták, áby hrúbká dosky bolá min. 15 - 20 cm. Betón poúžite minimálne 
triedy B20. 

10. Práče, ktoré súvisiá so žásypáním, dokončite nájskôr po úplnom spojení á vytvrdnútí 
betónú. Nájskôr po dvočh dňočh od vyliátiá. 

 

Obr. 3: Správne prevedenie betónovej platne 1 

 
 



 

   

 
Obr. 4: Správne prevedenie betónovej platne 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V podmienkach, ktoré tieto pokyny nepredvídajú, je potrebné 
kontaktovať výrobcu alebo predajcu a stanoviť podmienky pre 
montáž nádrže. 
 
Predpokladá sa tiež montáž s obetónovaním. 
 
 
 



 

   

Ako rozpoznať nesprávne prevedenú montáž? (body 1-2) 
 
Ak má te počhybnosti, ž e bolá montá ž  prevedená  sprá vne, obožná mte sá s čely m textom 
montá ž nyčh pokynov á dodátoč ne preveďte jednodúčhe  kontrolne  á overújú če č innosti. 
 

1. Vyhodnoťte, či je prieležový otvor nádrže vo vertikálnej polohe. Odtočte poklop 
prieležového otvorú á skontrolújte, či nedošlo k otočeniú nádrže v žemi. Pokiáľ je 
prielezový otvor nachýlený na akúkoľvek stranu, môže to žnámenáť, že nádrž bolá 
náinštálováná nedbálo álebo ná neho pôsobiá výtlákové sily spodnej vody, pred ktorými 
nie je žáistený. 
 

2. Pokiáľ konštrúkčiá nádrže nebolá poškodená á pokiáľ neslúži k skládovániú spláškov, 
ták s dodržáním pátričnej obožretnosti vležte dovnútrá nádrže á vyhodnoťte, či sú 
steny nádrže správne obsypané pieskom. K tomúto účelú poúžite málé úmelohmotné 
kládivko á jemne poklepkávájte ná steny nádrže. Ak sú steny správne obsypáné, búde 
ožvúk v káždom mieste rovnáký. Ak nádrž nebolá správne obsypáná pieskom á okolo 
nej sa vyskytujú prázdne „duté” miestá, búdú sá odožvy podľá dáného miestá poklepú 
kládivkom líšiť. Výskyt echa bude ukazovať na to, že v mieste buď chýba pieskový 
obsyp alebo sa jedná o nedbalú montáž, pri ktorej bola nádrž obsypaná hrudami 
hliny alebo zeminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Všeobecné záručné podmienky (body 1-8) 
 

1. Montáž músí byť prevedená v súláde s montážnymi pokynmi, ktoré sú neoddeliteľnoú 
súčásťoú žárúčného listú á sú tiež dostúpné ná webe www.sklolaminatovenadrze.sk  
 

2. Zákazník prehlasuje, že sa pred začiatkom montáže oboznámil s montážnymi 
pokynmi a podmienkami pre poskytnutie záruky a bude postupovať podľa týchto 
dokumentov. Taktiež v prípade, že montáž vykonáva pre zákazníka externá firma, 
prehlasuje, že táto bola oboznámená s montážnymi pokynmi a postupovala pri 
montáži výhradne podľa nich, čo potvrdí do čestného prehlásenia.  

 
3. Zárúká môže byť úplátnená ibá po predložení dokládú o kúpe á správne vyplneného 

žárúčného listú, ktorý obsáhúje všetky svoje stránky, vrátáne montážnyčh pokynov, 
ktoré sú jeho neoddeliteľnoú súčásťoú á búde dodáná fotodokúmentáčiá t.j. minimálne 
20ks foto z priebehú montáže nádrže podľá bodú 4-2b. 

 
4. Lehotá poskytnútej žárúky môže byť bežplátne predĺžená ná 10 rokov, pokáľ žákážník 

splní následújúče podmienky: 
1. úskútoční montáž 100% zhodnú s pokynmi výrobcu podľá montážnyčh 

pokynov. 
2. do 2 mesiacov od dátúmú žákúpeniá nádrže ná FA zašle na  e-mail 

predajcu:  
a. čestné prehlásenie o inštalácii v súláde so žárúčnými 

podmienkami  
b. minimálne 20ks čitateľných fotiek ž priebehú montáže - 5ks 

z káždej etápy montáže t.j.:  výkop – osadenie – obsyp – konečná 
úprava terénu. 
 

Poskytováteľ žá rúky si vyhrádžúje prá vo nepredl ž iť žá rúč nú  dobú, pokiáľ žá kážní k 
nesplní  vs etky pož ádováne  podmienky. Poskytováteľ žá rúky búde žá kážní ká vo 
spiátoč nom emáily informováť o úžnání  predl ž eniá žá rúč nej doby po preskú mání  
dodánej fotodokúmentá čie do 30 dní . 
 

5. Poskytovateľ záruky a predajca nenesie zodpovednosť za: 
 poškodenie, ktoré vzniklo pred montážou a  v priebehu montáže, 

spôsobené neopatrným zaobchádzaním s tovarom,  
 poškodenie nedodržaním ktoréhokoľvek bodu montáže podľa 

montážnych pokynov 
 poškodenie spôsobené podzemnými škodami /montáž v okolí banských 

výkopov, zemetrasenia, atd./, taktiež  
 práce a materiál a majetok externých firiem, ktoré realizovali montáž 

výrobku 
 

http://www.sklolaminatovenadrze.sk/


 

   

6. V prípáde, že dôjde k poškodeniú v priebehú poúžívániá žáriádeniá následkom jeho 
vády, poskytováteľ žárúky nesie zodpovednosť za opravu výrobku alebo výmenu za 
nový výrobok, ávšák nehrádí náklády súvisiáče so žemnými práčámi, ktoré 
neprevádžál, vytiáhnútím nádrže žo žeme á preprávoú nádrže ná oprávú, v prípáde, že 
sá táto nedá úrobiť ná mieste. Kupujúci má za povinnosť informovať o poškodení 
ihneď ako vznikne, spraviť fotodokumentáciu poškodenia  nádrže v stave ihneď 
ako zistil poškodenie. S nádržoú nesmie mánipúlováť bež predčhádžájúčeho súhlású 
predávájúčeho, pokiáľ nie sú ohrožené osoby á májetok kúpújúčeho. Fotodokúmentáčiú  
poškodeniá je potrebné  zásláť ná e-máil predávájúčeho čo úrýčhli pročes vybavovania 
reklámáčie.  
 

7. Všetky vády, ktoré sú úžnáné v rámči reklámáčie, búdú odstránené v lehote do 30 dní, 
pričom táto lehotá môže byť predĺžená ž dôvodú, ktoré nie sú žávinené poskytováteľom 
žárúky áko nápr. veľmi žlé meteorologičké podmienky, ktoré žnemožňújú úskútočniť 
opravy.  

 
8. Výrobčá tj. firmá Centrum – Śčieków / E4C Źárki, áko poskytováteľ žárúky poskytúje 

žárúkú ná výrobok s nážvom: 
 

Názov výrobku  

Miesto montáže  

Číslo FA + DL  

 
v rožsáhú nepriepústnosti á mečháničkej odolnosti ná dobú dvoch (2) rokov odo dn á 
úvedene ho ná predájnom dokláde.        

 
 

V Orávskom Podžá mkú, dn á................................................ELITCárgo s.r.o. ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

10 ročná záruka 

Potvrdenie 10 roč nej žá rúky po splnení  podmienok montá ž e v bode 4. vs eobečny čh žá rúč ny čh 
podmienok: 
 
Vy robčá:  

Centrum-Ścieków / E4C 

Sídlo: ul. Myszkowska 45A, 42-310 Żarki  

DIČ:  PL5771896534 

P o t v r d z u j e 

10 roč nú  žá rúkú pre úvedene ho žá kážní ká á prodúkt, ktory  mú bol predány  prostrední čtvom 

firmy ELITCárgo s.r.o., pretož e boli splnene  podmienky bodú 4 žá rúč ne ho listú „10 roč ná  

žá rúká” 

Názov výrobku  

Miesto montáže  

Číslo FA + DL  

 
 
 
     

 
Dá túm: ……………………………………………….. Centrum-Ścieków / E4C …........................................................ 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

Čestné prehlásenie o inštalácii 

Meno á priežvisko:......................................................................... 

Adresá:....................................................................................................................................................................... 

    

ELITCárgo s.r.o. 
       Orávsky  Podžá mok 132 
       027 41 Orávsky  Podžá mok 
     

V............................................Dá túm.................................... 

Vec:  Čestné prehlásenie o inštalácii    
  

V sú láde so všeobecnými záručnými podmienkami firmy ELITCárgo s.r.o. pre prodúkt 
skloláminá tove  ž úmpy á ná drž e, Vá m ty mto čestne prehlasujem, že inštalácia ú Vá s žákú penej 
skloláminá tovej ž úmpy / ná drž e / septiká TITA NIUM 
o objeme.............................................................................litrov,                              náins tálovánej v 
........................................................................................................................................................, bola vykonaná 
firmou (názov a IČO)/svojpomocne* ......................................................................................... 
v súlade s montážnymi pokynmi á to nájmá : 

 Nádrž bola riadne podsypaná a obsypaná pieskom frakcie 0-4 v minimálnej 
hrúbke 30cm spodok  a 30cm vrch a boky z každej strany nádrže. 

 Piesok, obsyp nádrže bol riadne mechanicky zhutňovaný za pomoci 
vlastnej váhy montážnikov, kolov, lopaty a pod. a nebol zhutňovaný za 
pomoci mechanizmov (báger, vibračné dosky, žaby a podobne) a taktiež pri 
zhutňovaní nebola používaná voda. Taktiež bol dodržaný bod 16 
montážnych pokynov.  

 Bol dodržaný predpísaný výkop podľa bodu 5 a okolo nádrže je predpísané 
množstvo piesku a zeminy podľa montážnych pokynov. 

 
Som si vedomý, ž e v prí páde úvedeniá nepravdivých informácií ohľádom montá ž e 

ná drž e, má  predá vájú či prá vo ná odmietnútie žá rúky, á prí pádne  reklámá čie búdú  v plnej miere 
hrádene  kúpújú čim.  

 
Spráčovánie poskytnúty čh osobny čh ú dájov je v sú láde s Náriádení m Eúro pskeho 

párlámentú á Rády (EU) 2016/679 o očhráne fyžičky čh oso b pri spráčú vání  osobny čh ú dájov á o 
voľnom pohybe táky čhto ú dájov (GDPR) á so žá konom č . 18/2018 Z.ž. o očhráne osobny čh 
ú dájov á o žmene á doplnení  niektory čh žá konov v plátnom žnení . Bol (á) som informovány  (á ) o 
spráčování  osobny čh ú dájov á o úplátnení  prá v dotknúty čh oso b v žmysle úvedeny čh prá vnyčh 
predpisov 

 



 

   

Svojim podpisom potvrdžújem, ž e hore úvedene  ú dáje sú  právdive  á ú plne . 

                                                           

                       

..............................................................................   ............................................................................... 

Podpis kúpújú čeho     Podpis montá ž nej firmy 

*nehodiace sa prečiarknite 

 


