
 

Uživatelský návod

Dřevěné koupací sudy

Dřevěné koupací sudy by měly být vybaleny a připraveny k použití po umístění na rovný a 
zpevněný povrch. Po umístění je vhodné zkontrolovat, zda nejsou svorky uvolněné, a v případě 
potřeby je dotáhnout. Dřevěný sud musí poprvé nabobtnat, proto je vhodné jej ihned po usa-
zení naplnit vodou. Během 2-7 dnů sud nabobtná a stane se vodotěsným. Pokud dřevěný sud 
propouští vodu i nadále, nasypte do vody dřevěný prach a vodu zamíchejte. Dojde utěsnění 
zbylých mezer. Je důležité netopit v sudu bez vody. Stejně tak nevypouštějte vodu ze sudu, 
dokud jsou v něm ještě žhavé uhlíky. Při používání lze do vody aplikovat bazénovou chemii na 
přírodní bázy, která udrží vodu déle svěží. 

V létě se doporučuje měnit vodu alespoň jednou za dva týdny. Nenechávejte dřevěný sud bez 
vody, aby dřevo nebylo vystaveno vysychání. Těsnění vyschlého dřevěného sudu je obtížné - 
nejedná se o předmět reklamace! V zimě, kdy jsou teploty nízké, je vhodné vodu po koupání 
vypustit, aby voda nezamrzla, což může způsobit prasknutí sudu. Každý sud je impregnován 
zvenčí, ale jedná se o kus zahradního nábytku, který je vystaven povětrnostním vlivům, takže 
impregnace se musí opakovat alespoň jednou za sezónu, aby se zachoval jeho neporušený 
vzhled.

Dřevěné sudy jsou náchylné ke změně barvy, modrání a plísním. Častá výměna vody a péče o 
čistotu tato rizika minimalizují. 
Přirozené zabarvení dřeva, modrá skvrna způsobená zanedbáním péče o hlaveň a vysycháním 
nejsou předmětem reklamace.

Dřevo je přírodní materiál a liší se od umělých materiálů. Každý kus dřeva má různé suky a 
kresbu. Dřevo jako přírodní produkt reaguje na změny povětrnostních podmínek. Dřevo může 
praskat, protože se při změnách vlhkosti a teploty rozpíná a smršťuje. Ty jsou zcela přirozené a 
nemají vliv na celistvost dřeva ani na konstrukci, ve které je použito, a proto se na rozštěpy, 
praskliny a suky, změnu barvy dřeva během používání dřevěného sudu nevztahuje žádná 
záruka.
Zboží, které prodáváme, jsou plně kvalitní výrobky bez skrytých vad a nelze je vrátit.
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