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Płachta/Plandeka zimowa do basenu, przeznaczenie i
zastosowanie

Ostrzeżenie: Płachta nie jest płachtą ochronną. Zabrania się wstępu na płachtę.

Płachta nie jest przeznaczona do powstrzymywania przenikania wody przez nią (w obu
kierunkach), służy wyłącznie do ochrony wody w basenie przed zewnętrznymi

nieczystościami jak liście, owady, kamienie.

NALEŻY STARANNIE ZAPOZNAĆ SIĘ PONIŻSZYMI WSKAZÓWKI INSTALACJI PŁACHTY. 
Poprawna instalacja plandeki zapewnia długotrwałą żywotność oraz jej prawidłowe 
funkcjonowanie.

DLA BASENÓW NAZIEMNYCH:
1. Przed  nałożeniem płachty należy przygotować basen.
2. WAŻNE: Przed nałożeniem płachty na basen należy sprawdzić czy w miejscach, gdzie 

płachta będzie dotykać konstrukcji basenu nie ma ostrych brzegów i rogów. Ostre 
zakończenia, których nie można usunąć, należy przykleić materiałową taśmą, można 
też włożyć i zakleić ostre miejsce wypełniaczem.

3. Linkę należy przewlec kolejno przez wszystkie dziurki na obwodzie plandeki (na 
przemian – patrz rysunek).

4. Plandekę należy nałożyć na basen. Spad plandeki powinien być na całym obwodzie taki
sam, 30 – 45 cm.

5. Końce linki należy przewlec przez otwór w napinaczu. Jeden z końców należy przewlec 
przez otwór A, drugi przez otwór B.

6. Kontynuować i oba końce należy przewlec również przez otwór C w bębnie zapadki. 
Teraz należy napiąć linkę ciągnąć za oba jej końce.

7. Należy nawinąć linkę na bęben zapadki obracając uchwytem. Powoli nawijać dopóki 
linka nie będzie napięta odpowiednio.

8. Zatrzask przymocuje umiejscowienie zapadki

UWAGA: LINKĘ NALEŻY POLUZOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: UCHWYT NAPINACZA 
NALEŻY OKRĘCIĆ O OK. 5MM. TYM SPOSOBEM LINKA BARDZIEJ SIĘ NAPNIE, ALE 
JEDNOCZEŚNIE ZATRZASK ZAPADKI SIĘ POLUZUJE. NIE PUSZCZAJĄC UCHWYTU NALEŻY 
NANIEŚĆ ZATRZASK I POLUZOWAĆ ZAPADKĘ. TERAZ MOŻNA KRĘCIĆ UCHWYTEM 
ODWROTNIE I POLUZOWAĆ LINKĘ.

OSTRZEŻENIE: LINKI NIE WOLNO ZA MOCNO NAPINAĆ!



DLA BASENÓW WPUSZCZONYCH:
1. Przed  nałożeniem plandeki  należy przygotować basen.
2. WAŻNE: Przed nałożeniem płachty na basen należy sprawdzić czy w miejscach, gdzie 

plandeka będzie dotykać konstrukcji basenu nie są ostre brzegi i rogi. Ostre 
zakończenia, których nie można usunąć, należy przykleić materiałową taśmą, można 
też włożyć i zakleić ostre miejsce wypełniaczem.

3. Płachtę należy nałożyć na basen i ok. 75 cm na powierzchni wokół basenu. Plandekę i 
basen należy wyśrodkować. Teraz na obwodzie plandeki (na powierzchni wokół basenu)
należy położyć styropian lub poduszkę powietrzną, które następnie należy napełnić. 
Tym sposobem plandeka zostanie obciążona i przymocowana na miejsce.

Uwaga: Styropian i poduszka powietrzna nie są częścią kompletu.

KROKI ZAPOBIEGAJĄCE, DZIAŁANIA I PROSTE NAPRAWY:
Zaleca się poświęcić kilka minut na zapoznanie się z poniższymi informacjami, dzięki którym 
możliwe będzie zapobiec możliwym awariom oraz wydłużyć żywotność plandeki.



PROBLEM PRZYCZYNA OBJĘTE
GWARANCJĄ

WPŁYW NA
NAPRAWIALNOŚĆ 

NAPRAWA

1.Na obwodzie
plandeki w

miejscu brzegu
basenu pojawiły
się małe dziury.

Za małe obciążenie
plandeki, ciągnące
plandekę w dół, w
wietrzne dni, brak

wypełniacza.

NIE Mniejszy Po obwodzie plandeki
należy umieścić worki
z wodą lub piaskiem,
ostre brzegi należy

przykleić materiałową
taśmą bądź
zastosować
wypełniacz.

2.Na obwodzie
plandeki w

miejscu brzegu
basenu pojawiły

się duże
dziur/plandeka

się rwie.

Za małe obciążenie
plandeki, ciągnące

plandekę w dół, przy
bardzo silnym
wietrze, brak
wypełniacza.

NIE Większy Naprawa jak w
punkcie (1). Jeżeli
plandeka została

uszkodzona w wyniku
silnego wiatru należy
skontaktować się z

ubezpieczalnią, jeżeli
zostało zawarte

stosowne
ubezpieczenie.

3.Rozdarte
otwory, pęknięte

szwy

a)Wada produkcyjna
nowej plandeki

b)Zbyt duże napięcie
plandeki przy

otworach lub szwów

a)TAK

b) NE

a)Większy

b)Większy

a)Należy złożyć
reklamację u
producenta.

b)Zlecić naprawę
plandeki w

miejscowym
warsztacie

zajmującym się
naprawianiem

plandek basenowych.
4.Naciągnięte

otwory ,
poluzowane

wiązanie

Plandeka zbyt mocno
naciągnięta

NIE Mniejszy Naprawa jak w
punkcie (3).

5.Materiał
plandeki

/plandeka
straciła

wytrzymałość w
okresie

gwarancji

a)Wada materiału
plandeki

b)Działanie
nierozcieńczonych

środków
chemicznych

a)TAK

b)NE

a)Większy

b)Większy

a)Złożyć reklamację u
sprzedawcy.
b)Mniejsze

uszkodzenia należy
zlecić do naprawy jak

w punkcie (3b).

Woda na
plandece

Opady deszczowe,
przeciekanie wody

przez plandekę

NIE Mniejszy Należy odpompować
wodę z miejsca nad

plandeką.

Przeciekanie wody przez plandekę w obu kierunkach nie jest powodem do
reklamacji.

Uwaga: Jeżeli pojawią się w plandece drobne dziury albo przerwania można je łatwo zakleić 
przy pomocy zestawu do napraw. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Większość uszkodzeń plandek, które są wysyłane do producenta do naprawy, są 
spowodowane nieprawidłową instalacją, kiedy brzegi listew basenu spowodowały nadmierne 
zużycie materiału. Koniecznie trzeba zabezpieczyć brzegi basenu, listwy, przyklejeniem 
materiałową taśmą albo zastosowaniem wypełnienia.

WARUNKI GWARANCJI
WARUNKI GWARANCJI OBOWIĄZUJĄ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI 
OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU SPRZEDAWCY ORAZ ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI 
SPRZEDAWCY.


