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ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

1. Predmetom záruky je hliníkové vykurovacie teleso. 
2. Prevzatím vykurovacieho telesa zákazník potvrdzuje jeho plnohodnotnosť. V prípade zistenia akýchkoľvek 

závad je nutné informovať predajcu. V opačnom prípade sa prijíma, že predajca vydal výrobok bez závad 
(týka sa to hlavne kvality povrchu vykurovacieho telesa). 

3. Záručná doba: 
a. 3 roky od dátumu zakúpenia na náter hliníkových vykurovacích telies vo všetkých farbách palety RAL 

a v špeciálnych farbách, 
b. 10 rokov na tesnosť hliníkových vykurovacích telies. 

4. Základom nároku plynúceho zo záruky je typový štítok nalepený na zadnej strane vykurovacích telies 
spolu s dokladom o zakúpení. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokladov oprávňuje 
výrobcu, aby nárok vyplývajúci zo záruky zamietol. 

5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia: 
a. vzniknuté v dôsledku montáže alebo prevádzky v rozpore s návodom, 
b. ktoré sú dôsledkom používania vykurovacieho telesa v rozpore s požiadavkami priloženého návodu 

k obsluhe (hlavne týkajúce sa nevhodných parametrov vody, tlaku vo vnútri vykurovacieho telesa 
a iných, v návode uvedených požiadaviek), 

c. vzniknuté vinou zákazníka po prevzatí od predávajúceho. 
6. Záruka sa nevzťahuje na nároky z titulu technických a prevádzkových vlastností vykurovacieho telesa, 

pokiaľ sú tieto v súlade s vlastnosťami uvedenými v návode na obsluhu a technickou špecifikáciou.  
7. Záručné opravy sa nevzťahujú na činnosti uvedené v návode na obsluhu, ktoré je povinný vykonávať 

užívateľ vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. 
8. Na prívode a odvode z vykurovacieho telesa musia byť nainštalované ventily umožňujúce odpojenie 

vykurovacieho telesa od inštalácie ÚK v prípade reklamácie. Ak táto armatúra nie je nainštalovaná, môžu 
byť zákazníkovi naúčtované náklady na demontáž zariadenia. 

9. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. 
10. V prípade uznania reklamácie sa výrobca zaväzuje závadu odstrániť. Lehota na vykonanie opravy je so 

zákazníkom dohadovaná individuálne. Ak sa ukáže, že oprava nie je možná výrobca vymení výrobok za 
nový. 

11. Záruka sa vzťahuje na segmenty vykurovacích telies (profily a spoje) v konfigurácii vykonanej výrobcom. 
12. Priložený návod na obsluhu predstavuje neoddeliteľnú súčasť záruky. Žiadame, aby ste sa pred použitím 

výrobku podrobne oboznámili s obsahom tohto návodu. 
 

 
INFORMÁCIE O VÝROBKU 
 

1. Prevedenie: 
vykurovacie teleso je vyrobené z hliníka a povrch je pokrytý práškovým náterom. 

 
2. Technické údaje: 

podrobné údaje týkajúce sa Vami zakúpeného výrobku sa nachádzajú na poslednej strane tohto návodu. 
 

3. Určenie: 
vykurovanie všetkých miestností s bežnou vlhkosťou vzduchu (týka sa rovnako kúpeľní, kuchýň, atď.), bez 
vplyvu koróznych prostriedkov. Môže súčasne plniť funkciu sušiaka. 

 
4. Zóny montáže vykurovacieho telesa: 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zóna „X“ predstavuje zdroj vody (umývadlo, sprchu, vaňu, toaletu, atď.). Zóna „A“ zahŕňa priestor priamo 
nad zónou „X“ a 1m vľavo a 1m vpravo. Hliníkové vykurovacie teleso nesmie byť nainštalované v zóne „A“. 
Zóna „B“ je bezpečná pre inštaláciu. 
 
Doporučujeme montáž vykurovacieho telesa kvalifikovaným inštalatérom. 

 
5. Kvalita vody: 

Vykurovacie teleso musí byť používané v uzavretých sústavách ústredného vykurovania. 
 
POZOR! Vykurovacie teleso NESMIE pracovať v otvorených sústavách alebo v sústavách úžitkovej vody. 
 
Myslite taktiež na správne odvzdušnenie inštalácie a vykurovacieho telesa. 
 
Vykurovacie teleso je určené pre montáž vo vodných sústavách ústredného vykurovania z oceľových 
čiernych trubiek alebo plastových trubiek s antidifúznou bariérou. Vyžaduje sa nariedenie vykurovacieho 
média v sústave inhibítorom, aby nedochádzalo k chemickej reakcii hliníka vykurovacieho telesa a napr. 
medených alebo oceľových rozvodov. 
 
Podrobné nároky týkajúce sa uzavretých sústav ústredného kúrenia, kvality vody a prevádzky týchto 
sústav obsahujú normy platné na území daného štátu. 
 
POZOR! Parametre inštalácie nesmú prekročiť pracovné parametre vykurovacieho telesa. Hodnoty 
pracovných parametrov vykurovacieho telesa sa nachádzajú na poslednej strane tohto návodu. 
 
POZOR! Vykurovacie médium nesmie obsahovať etylenglykol alebo propylenglykol. 
 

6. Zakúpené vykurovacie teleso plne zodpovedá požiadavkám: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zo dňa 09. marca 2011, ktorým sa stanovia 
harmonizované podmienky pri uvedení stavebných výrobkov na trh a harmonizovaných noriem: 
 
EN 442-1 Vykurovacie telesá – Časť 1: Technické špecifikácie a požiadavky, 
EN 442-2 Vykurovacie telesá – Časť 2: Skúšky a ich vyhodnocovanie 

 
 
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K MONTÁŽI 
 

1. Počas prepravy, montáže a demontáže vykurovacieho telesa dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli 
prípadným úrazom alebo škodám na majetku. 



2. Na mieste predpokladanej montáže musia byť nátrubky pre pripojenie vykurovacieho telesa k systému ÚK 
umiestnené vo vzdialenosti zodpovedajúcej dokumentácii vykurovacieho telesa. 

3. Prípojky pre prívod a odvod vody musia byť vybavené zodpovedajúcimi ventilmi. 
4. U vykurovacích telies v elektrickej verzii (naplnených vykurovacím médiom, bez napojenia na inštaláciu 

ÚK) je nutné zohľadniť tepelnú roztiažnosť tohto média. Naplnenie vykurovacieho telesa nadmerným 
množstvom kvapaliny môže viesť k prekročeniu prípustného tlaku a poškodeniu vykurovacieho telesa. 
 

 
POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE 
 

1. Zachovávajte opatrnosť pri vkladaní rúk do priestoru medzi trubkami. 
2. Pri sušení textílií venujte pozornosť ich prípustnej teplote sušenia, aby nedošlo k zničeniu. 

 
POZOR! Nie je vhodné vešať na vykurovacie teleso textílie, ktoré by mohli farbiť (nové uteráky, textílie 
s vysokou prímesou umelých vlákien), ako aj textílie napustené chemickými látkami. Môže dôjsť 
k trvalému zafarbeniu lakovaného povrchu vykurovacieho telesa. Na farebné zmeny tohto typu sa záruka 
výrobcu nevzťahuje. 

 
3. Po sňatí sušených uterákov alebo odevov môže byť vykurovacie teleso veľmi horúce. Dbajte na zvýšenú 

opatrnosť a vyčkajte až do okamihu, kedy teplota vykurovacieho telesa klesne na bezpečnú úroveň. 
4. Ak je vo vykurovacom telese namontovaná elektrická vykurovacia tyč, je nutné sa oboznámiť s návodom, 

ktorý je k nej priložený. 
5. Nie je dovolené umiestňovať na vykurovacie teleso záťaž prekračujúcu 5kg, ani naň pôsobiť silou 

o podobnej hodnote. 
6. Konštrukčné zmeny vykurovacieho telesa a opravy môžu byť uskutočňované výhradne výrobcom. 
7. Nie je povolené prekračovať prevádzkové parametre uvedené v informácii o výrobku. Týka sa to hlavne: 

a) tlaku (príliš vysoký tlak môže spôsobiť poškodenie vykurovacieho telesa), 
b) kvality vykurovacieho média. Napojenie vykurovacieho telesa na sústavu úžitkovej vody (vodovodné 

inštalácie) alebo doplňovanie úbytkov vykurovacieho média kvapalinou s nevhodnými parametrami 
môže taktiež viesť k jeho poškodeniu. 

 
 
NÚDZOVÉ STAVY 
 
V prípade spozorovania známok poruchy vykurovacieho telesa, ako sú: 

- únik vykurovacieho média, 
- akékoľvek iné abnormálne činnosti, 

je nutné okamžite uzavrieť oba ventily na vykurovacom telese a potom neodkladne kontaktovať výrobcu! 
 
 
ÚDRŽBA 
 

1. Nedovoľte, aby došlo k zamrznutiu vykurovacieho média. 
2. Doporučujeme udržiavať vykurovacie teleso v čistote. Čistenie je možné uskutočňovať pomocou domácich 

čistiacich prostriedkov (s vylúčením prostriedkov obsahujúcich rozpúšťadlá alebo abrazívne látky). 
3. Je zakázané natierať povrch vykurovacieho telesa akýmikoľvek farbami alebo lakmi. 

 
 
LIKVIDÁCIA VYKUROVACIEHO TELESA 
 
Ak sa potrebujete vykurovacieho telesa zbaviť, dodržujte platnú legislatívu týkajúcu sa likvidácie výrobku. 


