
CZ ZÁRUČNÍ LIST GB CERTIFICATE OF GUARANTEE

SK ZÁRUČNÝ LIST DE GARANTIE-ZERTIFIKAT

RU H JÓTÁLLÁSI JEGY

PL KARTA GWARANCYJNA LV GARANTIJAS TALONS

LT GARANTINIS TALONAS HR JAMSTVENI LIST

SI GARANCIJSKA IZJAVA RO CERTIFICAT DE GARANTIE

ROLTECHNIK s.r.o., Třebařov 160, 569 33 Czech Republic / +420 461 324 301 / objednavky@roltechnik.cz

www.roltechnik.cz

PRODUCT: 
Ser. No.:

NAME, ADRESS, STAMP OF THE SELLER: 
Jméno, adresa, razítko prodávajícího: 

 
 

 
 

 
 

DATE OF SALE: 

STAMP OF CERTIFIED ASSEMBLER: 





I) ZÁRUČNÍ DOBY
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až 
ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení 
služby potřebnou součinnost. Na veškeré výrobky společnosti ROLTECHNIK s.r.o. je pro spotřebitele* poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne 
zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) 
a případně rozšířené záruční lhůty.
* U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena na 6 měsíců a reklamace jsou vyřizovány do 90 dní ode dne 
uplatnění reklamace.
Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

II a) Základní záruka - 2 roky
Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:
• pokud není výrobek užíván v souladu s jeho určením
• není-li doložen platný doklad o zakoupení výrobku (zákazník tedy nemá doklad o začátku běhu záruční lhůty)
• při zjištění neodborné montáže
• v případě, že na výrobku byl proveden neoprávněný nebo neodborný zásah majitelem, nebo jinou neoprávněnou osobou
• chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)

II b) Rozšířená záruka
Rozšířenou záruku poskytuje ROLTECHNIK s.r.o., pouze na výrobky produktové řady ROLTECHNIK dle skupin výrobků v níže uvedené tabulce.
Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká, 
v následujících případech:
• nebyl-li originální záruční list vyplněn prodejcem a současně odbornou montážní firmou na přední straně
• nebyla-li montáž výrobku provedena autorizovanou montážní firmou* / odbornou montážní firmou (s živnostenským oprávněním)
• nebyla-li během dvouletého užívání provedena „servisní údržba“ od ROLTECHNIK servis nebo autorizované montážní firmy **
* platí pouze pro wellness výrobky ... seznam autorizovaných montážních firem naleznete na www.roltechnik.cz nebo u prodejců
** podmínky servisní údržby a aktuální sazebník servisních úkonů naleznete na www.roltechnik.cz nebo u prodejců

II c) Podmínky prodloužené záruky
V rámci prodloužené záruky, nad rámec 24 měsíců od data zakoupení, má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to buď:
• opravou vady
• výměnou vadných dílů
• finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady, případně jiným způsobem v návaznosti na vzniklou vadu a její závažnost
Prodloužená záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku. Prodloužená záruka se řídí reklamačním řádem společnosti ROLTECHNIK 
s.r.o. Rozhodnutí  výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.

Záruční doba je pro skupiny výrobků následující:

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
• mechanické poškození výrobku způsobené dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku, zaviněné prodejcem, 
   instalatérem nebo uživatelem
• vady a škody vzniklé nesprávnou instalací výrobku (v rozporu s montážním návodem, který je součástí výrobku)
• předčasné opotřebení způsobené nesprávnou instalací
• vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání výrobku (viz. „popis a účel použití“)
• chybějící nebo nesprávná údržba (viz. „návod k údržbě“)
• poškození vzniklé z důvodu usazování vodního kamene
• závady vzniklé neoprávněným zásahem, chybným zapojením, živelnou pohromou popř. užitím výrobku v nesprávných nebo extrémních podmínkách   
  (např. saunové místnosti, bazény, atd…)
• u hydromasážních (parních) boxů a panelů nesmí provozní tlak vody přesáhnou hodnotu 3 bary v opačném případě hrozí nebezpečí poškození 
  vodo-instalačních materiálů použitých na výrobku
• výrobce si vyhrazuje právo neuznání záruky v případě prokazatelně neodborných zásahů a úprav hydromasážního systému
• výrobce neuznává žádný požadavek náhrady škody, která byla způsobena kupujícím, přepravcem nebo třetí osobou.
Hydromasážní systémy s elektroinstalací jsou zařízení třídy „I“ splňující požadavky ČSN EN 60335-2-60, ČSN EN 60335-2-105, EN 12764.
• záruku nelze uplatnit, jestliže před uvedením do provozu nebyla vyhotovena výchozí revizní zpráva elektrorozvodu a přívodu k hydromasážnímu 
  zařízení dle ČSN 331500 v návaznosti na  ČSN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61/A2).

UPOZORNĚNÍ
Sedátka a madla v hydromasážních boxech nejsou konstrukčně řešeny pro osoby se sníženou pohyblivostí ve smyslu normy ES 93/42/EHS pro zdravotnické 
pomůcky. Tato zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.
Životnost spotřebního zboží jako jsou těsnící komponenty (PVC těsnění ), osvětlení, kartuše, termostaty, ložiskové pojezdy, sprchové hadice, ruční sprchy 
může být kratší, než záruční doba daná zákonem.
Všechny součástky, které byly namontované při montáži si zákazník musí vyměnit sám, např. sprchová hadice, pojezdy dveří.
V případě nedoložení nabývacích dokladů, se veškeré servisní práce účtují zákazníkovi dle platného sazebníků servisních prací Roltechnik. 
Sazebník naleznete na www.roltechnik.cz
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Výrobky produktové řady ROLTECHNIK:

sprchové zástěny ROLTECHNIK:
HITECH LINE, KINEDOOR LINE, WALK IN LINE, ELEGANT LINE,  
TOWER LINE, AMBIENT LINE, EXCLUSIVE LINE, PROXIMA LINE,  
LEGA LIFT LINE, LEGA LINE, CLASSIC LINE

produktová řada SANIPRO:
v produktovém katalogu označeny logem značky SANIPRO

sprchové zástěny ROLTECHNIK 2+3 roky

akrylátové vany a vany z litého mramoru 10 let

vaničky samonosné 2 roky

vaničky na podezdění 10 let

vaničky z litého mramoru 5 let

wellness výrobky (parní boxy, vířivé vany) 2 roky

ostatní (příslušenství, masážní panely, ...) 2 roky

Výrobky produktové řady SANIPRO:

komplet sortiment 2 roky

Výrobky zakoupené na outlet.roltechnik.cz

komplet sortiment 2 roky



III) PODMÍNKY ZÁRUKY
Pozor - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě zkontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. 
Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu. 

popis a účel použití:
SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY - výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně osob v obytných budovách, veřejných a průmyslových budovách
SPRCHOVÉ VANIČKY - hygienické zařízení, které zachycuje vodu po omývání lidského těla pod sprchou a směřuje ji do odtokového otvoru *
KOUPACÍ VANY - hygienické zařízení používané pro částečné ponoření a umytí lidského těla nebo jeho částí a pro nasměřování vody do odtokového otvoru *
VÍŘIVÁ VANA - kompletně smontovaná jednotka zahrnující koupací vanu, zařízení pro čeření vody nebo vzduchu a přidruženou elektronickou instalaci **
PARNÍ BOX - výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně sprchujících se osob a k masážním a relaxačním účelům **
*  Sprchové vaničky a koupací vany nejsou určeny pro instalaci pod obklad! Musí být instalovány tak, aby byly po obezdění vyjímatelné směrem vzhůru. 

ROLTECHNIK s.r.o. nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo zdiva, které mohou vzniknout při nerespektování tohoto pravidla.
** Vířivé vany a parní boxy jsou určeny pro použití do obytných budov.

IV) NÁVOD K ÚDRŽBĚ
Sprchové zástěny a sprchové kabiny:
Sprchové zástěny a sprchovací kabiny standardního provedení slouží v koupelnových prostorách k zamezení rozstřikování vody.
Pro správnou funkci a plnou spokojenost zákazníků je nutné výrobky pravidelně udržovat. Údržba sprchových zástěn je velmi snadná. 
Sprchové zástěny a kabiny se pohodlně udržují doporučenými čistícími prostředky ROLTECHNIK určenými pro domácnost, které neobsahují abrazivní 
částice (jako je písek, mletý mramor, apod.). Čistící prostředky obsahující pevné částice způsobují nenapravitelné poškození nejen na výplních sprchových 
zástěn, ale také na lakovaných kovových částech.
Vyvarujte se také, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.), pro-
středky s obsahem chlóru, koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.

Vodící části sprchových zástěn a kabin je nutno pravidelně mazat mazacími prostředky odolnými proti vodě (vodní vazelíny nebo běžně používané glyce-
rinové a silikonové krémy). Tento úkon je nutno provádět v závislosti na intenzitě používání a podmínkách, ve kterých je sprchová zástěna nebo kabina 
používána. Nejméně však 1× za 2 měsíce.

Upozornění:
Povrchová úprava BRILLANT není chrom! Jde o mechanicky vyleštěný a následně chemicky pasivovaný hliníkový profil, na kterém jsou akceptovatelné stopy 
po leštícím nástroji. Tyto stopy nejsou důvodem k reklamaci.

Údržba skla s hydrofobní povrchovou úpravou ROLSHIELD: 
ROLSHIELD minimalizuje stopy po vodních kapkách a zbytcích vodního kamene. V počáteční fázi stačí jen sklo po použití sprchy řádně opláchnout bohatým 
proudem čisté vody. Po delším používání lze minerály obsažené ve vodě a ostatní nečistoty z chráněné plochy skla lehce odstranit při použití běžných 
saponátových čistících prostředků. Pro čistění skel s ochrannou vrstvou doporučujeme používat přípravek ROLSHIELD Refresh Cleaner.
V žádném případě nelze k údržbě používat abrazivní čistící prostředky, ocelové drátěnky a koncentráty na bázi kyselin či zásad!!!
pozn.:
Intenzita efektu rychlého stékání vody je přímo závislá na tvrdosti vody a frekvenci používání sprchové zástěny.  
Při zvýšené frekvenci (min. však 1× rok) doporučujeme využít  
obnovovací sady ROLSHIELD COMPLETE CARE, kterou lze zakoupit u všech prodejců výrobků ROLTECHNIK.

Koupací vany a sprchové vaničky:
Materiál z něhož jsou vyrobeny vany a vaničky má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a díky tomu nedochází k usazování nečistot nebo jen velmi 
zřídka. Doporučujeme po koupeli setřít mokrou houbou či hadříkem za použití běžných čistících prostředků určených pro domácnost. Vyvarujte se použití 
prostředků, které obsahují abrazivní částice.
Zabraňte, aby povrch přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, chlórem, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem, apod.).
Maximální nosnost koupacích van a sprchových vaniček je 0,1 kg / 1 cm2.
Pro dokonalé utěsnění doporučujeme použít montážní sadu ROLTECHNIK.
Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k drobným povrchovým poškozením akrylátu (rýhy, škrábance), vybruste poškozená místa vodovzdorným smir-
kovým papírem (zrnitosti 1000 a vyšší). Vzniklé matné místo vyleštíte do původního lesku použitím leštidel (k čištění kovů nebo auto-leštidla) a měkkého 
hadříku.

Upozornění: 
Pokud se rozhodnete opravit vanu (vaničku) sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!  

Doporučení výrobce: 
Buďte velmi opatrní při manipulaci, dopravě a usazování výrobku, aby nedošlo k jeho poškození. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití 
a údržby získáte u svého prodejce. K údržbě a pravidelnému ošetřování produktů používejte vždy jen výrobcem doporučené speciální čistící prostředky 
ROLTECHNIK.

V) PODMÍNKY SERVISNÍCH PROHLÍDEK

PODMÍNKOU PRO UPLATNĚNÍ ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY U SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN
je pravidelná servisní údržba přímo od ROLTECHNIK servis nebo autorizované montážní firmy. Servisní prohlídka musí být provedena minimálně 1× za rok.  

SERVISNÍ PROHLÍDKA zahrnuje:
u sprchových zástěn: 
• kontrolu celkového stavu a funkčnosti výrobku   
• seřízení / namazání pohyblivých částí výrobku
• kontrolu těsnosti
• v případě zjištění nedostatků vzniklých nesprávnou instalací / chybějící nebo nesprávnou údržbou návrh na odstranění těchto závad (součástí je i cenová nabídka)
• časová náročnost základní servisní prohlídky by neměla přesáhnout 30 minut

SERVISNÍ PROHLÍDKA nezahrnuje:
• úkony delší než 30 / 60 minut
• použité náhradní díly a další montážní materiál nutný pro odstranění závad vzniklých nesprávnou instalací / chybějící nebo nesprávnou údržbou
• čištění usazenin vodního kamene
• cenu čistících prostředků

Aktuální sazebník servisních prohlídek a dalších servisních úkonů naleznete u odborných prodejců nebo na www.roltechnik.cz

CZ ZÁRUČNÍ LIST



SK ZÁRUČNÝ LIST
I) ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná  doba  začína  plynúť  odo  dňa  prevzatia  výrobku zákazníkom s  potvrdením   dátumu  predaja  v  záručnom  liste alebo pokladničným dokladom, 
alebo  od  uvedenia tovaru  do  prevádzky  odborným montážnym subjektom (pokiaľ montáž  bola  zrealizovaná do  troch (3) týždňov od  kúpy.
Na všetky výrobky spoločnosti ROLTECHNIK s.r.o. je základná dvojročná (2) záruka odo dňa kúpy pri splnení nižšie uvedených zvláštnych     podmienok je 
poskytnutá predlžená záruka.
* Pri vybraných produktoch je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, obmedzená na 6 mesiacov a reklamácie sú vybavované do 90 
dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú ničím narušené, záruka pre nich platí podľa zákona

II a) Základná záruka - 2 roky
Nárok na uplatnenie záručného plnenia (oprava alebo výmena) chybného výrobku na náklady výrobcu zanikajú z týchto dôvodov: 
• ak nie je výrobok používaný podľa jeho určenia 
• ak nie je doložený platný doklad o kúpe výrobku (zákazník nemá doklad o začiatku záručnej doby)
• ak je zistená neodborná montáž
• ak bol na výrobku uskutočnený neoprávnený alebo neodborný zásah majiteľom alebo inou neoprávnenou osobou
• chýbajúca alebo nesprávna údržba (viď „návod  na údržbu“)

II b) Predlžená záruka
Predlženú záruku poskytuje ROLTECHNIK s.r.o. len na výrobky produktovej rady ROLTECHNIK a EXTREME.
Nárok na uplatnenie záručného plnenia (oprava alebo výmena) výrobku na náklady výrobcu v  rámci predĺženej záruky zanikajú z týchto dôvodov:
• ak nie je originálny záručný list vyplnený predajcom a súčasne odbornou montážnou firmou na prvej strane
• ak nebola montáž výrobku zrealizovaná autorizovanou montážnou (odbornou  montážnou firmou so živnostenským oprávnením)
• ak nebola v priebehu dvojročného (2) používania prevedená servisná  údržba od ROLTECHNIK servis alebo autorizovanou  montážnou firmou ** 
*  platí len pre wellness výrobky ...zoznam autorizovaných montážnych firiem nájdete na www.roltechnik.sk alebo u predajcov
** podmienky servisnej  údržby a aktuálny cenník servisných úkonov nájdete na  www.roltechnik.sk alebo u predajcov

II c) Podmienky predĺženej záruky
V rámci predĺženej záruky, nad rámec 24 mesiacov od dátumu nákupu, má výrobca výlučné právo voľby spôsobu riešenia reklamácie a to buď: 
• opravou chyby 
• výmenou chybných dielov
• finančným plnením v zodpovedajúcom rozsahu a dôležitosti predmetnej chyby
• prípadne iným spôsobom v nadväznosti na vzniknutú chybu a jej závažnosť
Predĺžená záruka nepodlieha povinnostiam vyplývajúcim z Občianskeho zákonníka. 
Predĺžená záruka sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti Roltechnik s.r.o. 
Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné.  

Záručná doba pre jednotlivé skupiny výrobkov:

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA
• mechanické poškodenie výrobku spôsobené dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním spôsobeným predajcom, 
  inštalatérom alebo používateľom
• chyby spôsobené nesprávnou montážou
• chyby spôsobené v dôsledku nesprávneho používania výrobku (viď „návod na údržbu“)
• chýbajúca alebo nesprávna údržba  (viď „návod  na údržbu“)
• poškodenie vzniknuté z dôvodu usadzovania vodného kameňa
• chyby vzniknuté neoprávneným zásahom, nesprávnym zapojením, živelnou  pohromou, používaním výrobku v nesprávnych alebo v extrémnych  
  podmienkach (napr. saunové miestnosti, bazény, atď...)
• v hydromasážnych (parných) boxoch a paneloch nesmie prevádzkový tlak vody presiahnuť  hodnotu  3  bary, v opačnom prípade hrozí 
  nebezpečenstvo poškodenia vodoinštalačných materiálov použitých na výrobku
• výrobca si vyhradzuje právo neuznania záruky v prípade preukázania neodborného zásahu a úprav hydromasážneho systému
• výrobca neuznáva žiadnu požiadavku na náhradu škody, ktorá bola spôsobená kupujúcim,prepravcom alebo treťou stranou
Hydromasážny systém s elektroinštaláciou je zariadenie I.triedy spĺňajúce požiadavky ČSN EN 60335-2-60, ČSN EN 60335-2-105, EN 12764.
• Záruku nie je možné  uplatniť, ak pred uvedením do prevádzky nebola vystavená revízna správa od elektrického rozvodu a prívodu k hydromasážnemu 
zariadeniu podľa ČSN 33150 nadväzujúcu na ČSN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61/A2).
 
UPOZORNENIE
Sedadlá a madlá v hydromasážnych boxoch nie sú konštrukčne riešené pre osoby so zníženou pohyblivosťou v zmysle normy ES 93/42/EHS pre zdravotníc-
ke pomôcky. Tieto zariadenia slúžia pre plne mobilných užívateľov ako podporný prostriedok. 
Životnosť spotrebného tovaru ako sú tesniace komponenty (PVC tesnenia), osvetlenie, kartuše, termostaty, ložiskové pojazdy, sprchové hadice, ručné 
sprchy môže byť môže byť kratšia ako záručná doba daná zákonom. 
Všetky súčiastky namontované pri  svojpomocnej  montáži  produktu (sprchovacieho alebo kúpacieho zariadenia) si zákazník musí vymeniť sám, napr. 
sprchová hadica, pojazdy dverí.
V případe nedoloženia potrebných dokladov o prevedené montáži tj. potvrdený záručný list odbornou montážnou firmou (osobou) sa všetky servisné práce 
účtujú zákazníkovi podľa platného sadzobníka servisných prác ROLTECHNIK. Sadzobník nájdete na www.roltechnik.sk

Výrobky produktové rady ROLTECHNIK:

sprchové zásteny ROLTECHNIK:
HITECH LINE, KINEDOOR LINE, WALK IN LINE, ELEGANT LINE,  
TOWER LINE, AMBIENT LINE, EXCLUSIVE LINE, PROXIMA LINE,  
LEGA LIFT LINE, LEGA LINE, CLASSIC LINE

produktová rada SANIPRO:
v produktovom katalogu označeny logom značky SANIPRO

sprchové zásteny ROLTECHNIK 2+3 roky

akrylátové vane a vane z liateho mramoru 10 let

vaničky samonosné 2 roky

vaničky na podmurovanie 10 let

vaničky z liateho mramoru 5 let

wellness výrobky (parné boxy, vírivé vane) 2 roky

ostatné (príslušenstvo, masážné panely, ...) 2 roky

Výrobky produktové rady SANIPRO:

komplet sortiment 2 roky

Výrobky zakúpené na outlet.roltechnik.sk

komplet sortiment 2 roky



III) ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Pri kúpe výrobku a pred inštaláciou výrobok starostlivo prekontrolujte či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený.  
Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.

popis a účel použitia:
SPRCHOVÉ ZÁSTENY 
sú určené k zamedzeniu rozstreku vody pri osobnej hygiene osôb v hygienických miestnostiach obytných budov, vo verejných a priemyselných objektoch
SPRCHOVÉ VANIČKY 
sú sanitárne zariadenia zachytávajúce vodu po sprchovaní  ľudského tela, ktorá následne odteká do odpadu odtokovým otvorom *
KÚPACIE VANE 
sú sanitárne zariadenia určené k čiastočnému ponoreniu a umývaniu ľudského tela vodou, ktorá po použití následne odteká do odpadu odtokovým otvorom *
VÍRIVÁ VAŇA 
je kompletná jednotka, po zmontovaní obsahujúca kúpaciu vaňu, zariadenie na vírenie vody alebo vzduchu a k tomu príslušnú elektronickú inštaláciu **
VIACÚČELOVÉ SPRCHOVACIE KABÍNY 
sú určené k používaniu v obytných budovách na masážne a relaxačné účely, zamedzujú rozstriekaniu vody do okolia pri osobnej  hygiene **
 
*  Sprchové vaničky a kúpacie vane montujte na zvolené miesto až po obložení stien keramickým obkladom. K ich manipulácii a osadeniu musí byť voľný priestor 

smerom hore. ROLTECHNIK s.r.o. nehradí náklady spojené s poškodením obkladu, dlažby alebo muriva, ktoré vznikne z dôvodu nerešpektovania tejto požiadavky
** Vírivé vane a parné boxy sú určené na používanie v obytných budovách.
 
IV) NÁVOD  NA  ÚDRŽBU 

Sprchové zásteny a sprchovacie kabíny:
Sprchové zásteny a sprchovacie kabíny štandardného prevedenia slúžia v kúpeľňových priestoroch k zamedzeniu rozstriekaniu vody.
K správnej funkcii a úplnej spokojnosti zákazníka je dôležité výrobky pravidelne ošetrovať, údržba sprchových zásten je veľmi jednoduchá. 
Sprchové zásteny a sprchovacie kabíny jednoducho ošetríte odporúčanými čistiacimi prostriedkami ROLTECHNIK určenými pre domácnosť, ktoré neob-
sahujú abrazívne čiastočky ako je piesok, mletý mramor apd. Čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne čiastočky spôsobia nenapraviteľné poškodenie 
nielen výplní sprchových zásten, ale tiež lakovaných kovových častí.
Zabráňte tiež kontaktu povrchov so stykom s koncentrovanými kyselinami, lúhom, leptavými látkami (riedidlá,alkohol,acetón apd.) s prostriedkami obsa-
hujúce chlór, s koncentrátmi vonných esencií do kúpela a farbivami.
 
Vodiace časti sprchových zásten a kabín je nutné pravidelne premazávať mazacími prostriedkami odolnými voči vode (vodné vazeliny alebo bežne   použí-
vané glycerínové a silikonové krémy.) Mazanie je nutné opakovať v závislosti podľa intenzity používania a podmienok, v ktorých sa sprchová  zástena alebo 
kabína nachádza. Najmenej však 1 krát za dva mesiace.
 

Upozornenie:
Povrchová úprava BRILLANT nie je chróm. Je to mechanicky leštený a následne chemicky upravený Al profil, na ktorom sú akceptovateľné stopy po leštia-
com nástroji. Tieto stopy nie sú dôvodom na reklamáciu.

Údržba skla s hydrofóbnou povrchovou úpravou ROLSHIELD: 
ROLSHIELD minimalizuje stopy po vodných kvapkách a zostatkoch vodného kameňa. V začiatočnej fáze postačuje sklo po sprchovaní len dobre opláchnuť 
bohatým prúdom čistej vody. Po dlhšom použivaní je možné minerály obsiahnuté vo vode a ostatné nečistoty z ochranej plochy skla ľahko odstrániť  použi-
tím bežných saponátových prostriedkov. Na čistenie skiel s ochrannou vrstvou odporúčame používať prípravok ROLSHIELD Refresh Cleaner. 
V žiadnom prípade nepoužívajte na údržbu abrazívne čistiace prostriedky, oceľové hubky a  koncentráty na báze kyselín či zásadité produkty !!!
 
pozn.:
Intenzita efektu rýchleho stekania kvapiek vody je priamo závislá od  tvrdosti vody a frekvencie používania sprchovej zásteny. Pri zvýšenej frekvencii (min. 
však 1 krát za rok ) odporúčame použiť na ošetrenie obnovovaciu sadu ROLSHIELD COMPLETE CARE, ktorú dostanete kúpiť u všetkých predajcov výrobkov 
ROLTECHNIK. 

Kúpacie vane a sprchové vaničky:
Materiál, z ktorého sú vyrobené vane a vaničky, má hladký a lesklý povrch v celej štruktúre, preto nedochádza k usadzovaniu nečistôt, alebo len zriedkavo. 
Odporúčame ich po kúpeli utrieť hubkou či utierkou s použitím bežných čistiacich prostriedkov určených pre domácnosť.
Zabráňte kontaktu týchto povrchov so stykom s koncentrovanými kyselinami, chlórom, lúhom, leptavými látkami (riedidlá, alkohol, acetón...).
Maximálna nosnosť kúpacích vaní a sprchových vaničiek je 0,1 kg / 1 cm2.
Na dokonalé utesnenie odporúčame použiť montážnu sadu ROLTECHNIK.
Ak dôjde pri  manipulácii alebo pri používaní k drobnému povrchovému poškodeniu akrylátu (ryhy, škrabance), vybrúste poškodené miesto vodovzdorným 
brúsnym papierom (zrnitost 1000 a viac). Vzniknuté matné miesto vyleštíte do pôvodného lesku použitím  leštidla na  čistenie kovov alebo  autoleštidla) 
a  mäkkej  handričky.

Upozornenie: 
Ak sa rozhodnete opraviť vaňu (vaničku) sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť! 

Odporúčanie výrobcu: 
Buďte veľmi opatrní pri manipulácii, doprave a osadzovaniu výrobkov, aby nedošlo k ich poškodeniu. Akékoľvek podrobné informácie ohľadom montáže  
a údržby získate u svojho predajcu. Na údržbu a pravidelné ošetrovanie výrobkov používajte len výrobcom odporúčané špeciálne čistiace prostriedky 
ROLTECHNIK. 

V) PODMIENKY SERVISNÝCH PREHLIADOK

PODMIENKOU NA UPLATNENIE PREDĹŽENEJ ZÁRUKY SPRCHOVÝCH ZÁSTEN 
je pravidelná  servisná údržba od ROLTECHNIK servis , prípadne autorizovanej montážnej firmy. Servisná prehliadka má byť prevedená minimálně 1 krát za rok.  

SERVISNÁ PREHLIADKA ZAHŔŇA:
sprchové zásteny: 
• kontrolu celkového stavu funkčnosti výrobku   
• nastavenie a namazanie pohyblivých častí výrobku
• kontrolu tesnosti
• v prípade zistenia nedostatkov vzniknutých nesprávnou montážou, chýbajúcou alebo nesprávnou údržbou, návrh na odstránenie týchto chýb s cenovou ponukou
• časová náročnosť základnej servisnej prehliadky je cca 30 minút

SERVISNÁ PREHLIADKA NEZAHŔŇA:
• úkony dlhšie ako 30 / 60 minút
• dodanie náhradných dielov a ďalší montážny materiál nutný k odstráneniu chýb vzniknutých nesprávnou montážou, chýbajúcou alebo nesprávnou údržbou
• čistenie usadzenín vodného kameňa
• cenu za čistiace prostriedky 
Aktuálny sadzobník servisných prehliadok a ďalších servisných úkonov nájdete u odborných predajcov alebo na  www.roltechnik.sk

SK ZÁRUČNÝ LIST



GB CERTIFICATE OF GUARANTEE
GUARANTEE CONDITIONS

The producer provides guarantee for the product according to further 
listed rules and legally stated conditions. The guarantee is valid only in 
case of properly filled guarantee list or sales receipt. The guarantee which 
is provided above the frame provided by the valid legislative allows the 
customer to the right to remove the defect free of charge. All the rights 
coming from the guarantee are void in case the claim was placed outsider 
of the guarantee period. The guarantee period is automatically prolonged 
by the period the product has been in claim procedure in case the claim 
was recognized as proper. The customer is obliged to claim the product in 
the place where he has bought it. 
In your own interest take care about propriety fulfilling of the guarantee 
list!

The guarantee period for the products is following

Guarantee period starts by the day of purchase by the Bayer. This date is 
mentioned in the guarantee certificate as date of sale or date of installati-
on made by authorized person (if this installation has been ordered within 
3 weeks from the date of purchase). 

shower enclosures and shower cabins

Line –  HITECH, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT,  
AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE 60 months

Line – PROXIMA, LEGA LIFT, LEGA, CLASSIC 36 months

SaniPro 24 months

BATH TUBS (acrylic and cast marble) 120 months

SHOWER TRAYS - acrylic 120 months

SHOWER TRAYS - cast marble 60 months

hydromassage and steam boxes, hydromassage columns, 
hydromassage bath tubs 24 months

SHOWER TRAYS - monolithic (PU)  
other products (drain, handles, pillows, …) 24 months

Note:
Lifetime of the sealing components (PVC sealings) can be shorter than the 
minimal guarantee given by the valid legislativ.
Lifetime of the lamps for hydromasage cabins and bathtubs can be shorter 
than minimal guarantee given by the valid legislation.

Limitation of the guarantee

The guarantee does not apply on:
•  Mechanical damage on the products, where this damaging is cause by 

improper manipulation
•  Products used not in correspondence with the manual instruction (this 

instruction is part of the guarantee certificate)
 •  The products where the instruction for the construction preparation and 

assembly instructions have not been followed.
•  for the defects coming from unauthorized usage, improper connection, 

defects caused by major power or coming from usage in extreme conditi-
ons (for example in sauna room, swimming pool, …).

•  For bath tubs and shower trays where damage comes out from improper 
installation or insufficient insulation. 

•  the producer reserves right of not accepting the guarantee in case of 
obvious impact and modification of hydromassage system the producer 
dos not recognize any requirement for the damage compensation caused 
by the buyer, transport or any other third body 

•  the water pressure for operation of the hydromassage (steam) cabins and 
columns can not exceed a nominal pressure of 3 bars

The hydromassage systems with electroinstallation are equipments of „I“ 
class complying with following standards: IEC 60335-2-60, 
IEC 60335-2-105,  EN 12764.
•  guarantee cannot be applied if before first operation a revision report of 

the electro distribution and inlet toward the hydromassage equipment 
has been performed according to IEC 346-6-61/A2

Recommendation
Guarantee certificate and the document proving the purchase of the goods 
(eventually its authorized installation) keep carefully for all the period of 
the guarantee.
During the claim procedure you will be required to present originals of 
above documents.

Maintenance instruction

Shower enclosures and shower cabins
•  In order to maintain the satisfaction and proper function of it is nece-

ssary to maintain the products regularly. The maintenance of shower 
enclosures is very easy: 

•  Shower enclosures and cabins are possible to be maintained by  
ROLTECHNIK  common cleaning detergents which do not include abrasive 
elements  (as send, grinded marmor etc). 
These hard elements cause unrecoverable damage on the glasses and on 
the painted surfaces of metal parts. 

•  Avoid also contact with concentrated acids, high concentration deter-
gents and alcohol as well as detergents with high rate of chloral, concent-
rated smelling essences for the bath and different color concentrates.

•  The moving parts of the shower enclosures are necessary to be regularly 
greased by water adhesive greases (water Vaseline or commonly used 
silicone creams). This is necessary to do in accordance with the frequency 
of usage of the shower enclosure. Minimally 1 – 2 times per month.

Note 
Surface treatment BRILLANT is not a chromed surface. It is mechanically 
polished and chemically pasivated treatment for aluminum profiles. There-
fore a tracks leaved by the mould are not a reason for claim

Maintenance of the glass with hydrophobic surface treatment
•  ROLSHIELD minimizes the remains of water drops and lime scale. At the 

beginning it is enough just to flush the glass with a stream of clear water. 
After some time the deposits are easy to be cleaned by common domestic 
detergents. 

•  Avoid usage of any abrasive detergents, steel wipers and concentrates 
of acids.

•  Note: The intensity of the fast flushing effect is dependant on the hard-
ness of the water and frequency of usage. In case of increased frequency 
a usage of ROLSHIELD COMPLETE CARE is recommended (minimally 1 
time per year). This set is available with all distributors of Roltechnik 
products. 

Bath tubs and shower trays
•  Material from which the bath tubs and shower trays are produced is smo-

oth and shiny in the entire structure and thanks to its properties there are 
very small deposits of microbes and dirt. Therefore we recommend just 
wiping the bath with wet blanket using common household detergents. 
Avoid usage of abrasive elements. 

•  Avoid contact with concentrated acids, chloral and materials as alcohol, 
acetones etc as well as with concentrates of smelling essences and color 
concentrates. 

•  Bath tubs and shower trays never install in a way of fixed bricking, the 
product has to be removable (in upper direction) without any construc-
tion impacts!!!. 

•  Maximal weight resistance of bath tubs and shower trays is 0,1kg/1cm2

• For ideal sealing we recommend to use the assembly set Roltechnik. 
•  In case during the manipulation of usage there are some scratches on the 

product we recommend to fix them with a very mild water resistant sand 
paper (density 1000 and higher) and then to polish the area with metal 
and car polishing substances. 

Recommendation
•  Be very careful during manipulation, transport and installation of the 

product to avoid its damaging. All detailed information for appropriate 
assembly, maintenance and usage can be received at your selling point. 

•  In case you want to be sure you are not hurting the products use special 
cleaning detergents ROLTECHNIK which are approved and recommended 
directly by the producer.



DE GARANTIE-ZERTIFIKAT
I) GARANTIEZEITEN

Die Garantiezeiten beginnen mit der Übernahme der Sache durch den Käu-
fer. Soll die gekaufte Sache von einem anderen Unternehmer als Händler 
in Betrieb genommen werden, beginnt die Garantiezeit erst mit dem Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der Sache, soweit der Käufer die Inbetriebnah-
me spätestens innerhalb von drei Wochen nach der Übernahme der Sache 
bestellt sowie die für die Erbringung der Leistung erforderliche Mitwirkung 
ordnungsgemäß und rechtzeitig geleistet hat.
Die Garantieleistungen für die Produkte ist folgende.

DUSCHKABINEN

Serie:   HITECH, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT,  
AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE 60 Monate

Serie: PROXIMA, LEGA LIFT, LEGA, CLASSIC 36 Monate

SANIPRO    24 Monate

BADEWANNEN (aus acryl und mineralguss) 120 Monate

DUSCHWANNEN - aus acryl 120 Monate

DUSCHWANNEN - aus mineralguss 60 Monate

DAMPFDUSCHEN und HYDROMASSAGE PANEELE 24 Monate

WHIRPOOL WANNEN 24 Monate

SELBSTTRAGENDE DUSCHWANNEN (PU) 
ANDERE PRODUKTE (kissen, griffe, abläufe, ...) 24 Monate

II) BASISGARANTIE:

Der Anspruch auf Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) für 
fehlerhafte Produkte auf Kosten des Herstellers erlischt in folgenden 
Fällen:
• wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird
•  wenn kein gültiger Nachweis über den Kauf des Produktes vorliegt (der 

Kunde kann den Beginn der Garantiezeit nicht nachweisen)
• bei unsachgemäßer Installation
•  bei unbefugten oder unsachgemäßen Eingriffen am Produkt durch den 

Besitzer oder eine andere unbefugte Person
• fehlende oder mangelhafte Wartung (siehe „Wartungsanleitung“)
 

III) GARANTIEBEDINGUNGEN

Beschreibung und Verwendungszweck:
DUSCHABTRENNUNGEN
das Produkt ist zur Verhinderung von Spritzwasser bei persönlicher Hygie-
ne in Wohn-, öffentlichen und industriellen Gebäuden konzipiert
DUSCHWANNEN
eine Sanitäreinrichtung, die das Wasser nach dem Waschen des menschli-
chen Körpers unter der Dusche aufnimmt und in den Ablauf ableitet *
BADEWANNEN
eine Sanitäreinrichtung zum teilweisen Eintauchen und Waschen des 
menschlichen Körpers oder seiner Teile sowie zur Wasserableitung in den 
Ablauf *
WHIRWANNE
komplett zusammengebaute Einheit bestehend aus der Badewanne, 
Wasser- oder Luft-Sprudeleinrichtung und elektronischer Installation **
DAMPFKABINE
das Produkt ist zur Verhinderung von Spritzwasser bei persönlicher Hygi-
ene duschender Personen sowie zu Massage- und Entspannungszwecken 
konzipiert **
*  Die Dusch- und Badewannen sind nicht für Installation unter Fliesen 

bestimmt! Sie sind so zu installieren, dass sie nach dem Einmauern nach 
oben herausgenommen werden können. 
ROLTECHNIK s.r.o. übernimmt nicht die Kosten im Zusammenhang mit 
der Beschädigung von Fliesen, Bodenbelag oder Mauerwerk, die bei 
Nichtbeachtung dieser Regel entstehen kann.

** Die Whirlwannen und Dampfkabinen sind für Einsatz in Wohngebäuden 
vorgesehen.

DIE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF

•  mechanische Beschädigung des Produktes durch Transport, unsach-
gemäße Handhabung oder unsachgemäße Lagerung des Produktes durch 
den Händler, Installateur oder Benutzer

•  Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Installation des Produktes 
(im Widerspruch zur mitgelieferten Montageanleitung) entstanden sind

• vorzeitigen Verschleiß durch unsachgemäße Installation
•  Mängel aufgrund unsachgemäßer Nutzung des Produktes (siehe „Beschre-

ibung und „Verwendungszweck“)
• fehlende oder mangelhafte Wartung (siehe „Wartungsanleitung“)
• Schäden durch Kalkablagerungen
•  Mängel durch unbefugte Eingriffe, falsche Installation, Naturkatastrophe 

bzw. durch Verwendung des Produktes unter falschen oder extremen 
Bedingungen (z.B. Saunaräume, Schwimmbäder, etc. ...)

•  bei Hydromassage-/Dampfkabinen und -paneelen darf der Wasserbet-
riebsdruck den Wert von 3 bar nicht überschreiten, anderenfalls besteht 
Beschädigungsgefahr bei den am Produkt verwendeten Wasserinstallati-
onsmaterialien

•  der Hersteller behält sich das Recht vor die Garantie bei nachweislich 
unsachgemäßen Eingriffen und Umbauten des Hydromassagesystems 
nicht anzuerkennen

•  der Hersteller erkennt keine Ersatzansprüche für Schäden an, die durch 
den Käufer, Frachtführer oder Dritte verursacht wurden.

Hydromassagesysteme mit Elektroinstallation sind Einrichtungen der 
Klasse „I“, die nachfolgende Anforderungen erfüllen:
• ČSN EN 60335-2-60, ČSN EN 60335-2-105, EN 12764.
•  eine Garantie kann nicht geltend gemacht werden, soweit vor der 

Inbetriebnahme kein Revisionsbericht für die Elektroleitung und die 
Zuleitung zur Hydromassage-Einrichtung nach ČSN 331500 in Bezug auf 
ČSN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61/A2) erstellt wurde

Hinweis
Die Lebensdauer von Dichtungskomponenten (PVC-Dichtung) kann kürzer 
sein als die gesetzliche Garantiefrist
Die Lebensdauer von Glühbirnen der Beleuchtung von Hydromassagewan-
nen und Mehrzweck-Duschkabinen kann kürzer sein als die gesetzliche 
Garantiefrist
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LT GARANTINIS TALONAS
GARANTINĖS SĄLYGOS

Gamintojas suteikia gaminiui garantiją pagal toliau pateiktas nuostatas ir 
įstatymo numatytas sąlygas.
Garantija galioja tik tinkamai užpildžius garantinį lapą. Garantija, kuri 
suteikiama vadovaujantis galiojančiu Verslo kodeksu, suteikia klientui 
teisę nemokamai pašalinti įsigyto gaminio gedimus. Teisė pataisyti 
detales, kurioms garantiniu laikotarpiu taikoma garantija, nebegalioja 
pasibaigus garantijos laikotarpiui. Garantinis laikotarpis pratęsiamas 
tiek, kiek gaminys yra remontuojamas, jei pretenzijos buvo pripažintos 
teisingomis. Klientas privalo pasinaudoti garantija tik prekės pardavimo 
vietoje, nurodytoje garantiniame lape.
Prašom teisingai užpildyti garantinį lapą!

GARANTINIS LAIKOTARPIS

Garantinis laikotarpis skaičiuojamos nuo dienos, kai pirkėjas įsigyja 
daiktą, tai yra, nuo garantiniame lape nurodomos pirkimo datos arba 
kai įgaliotas asmuo įmontuoja gaminį (per tris savaites nuo pirkimo, jei 
montavimas buvo užsakytas).
Gaminių grupių garantinis laikotarpis yra:

dušo sienelės ir dušo kabinos

Line –  HITECH, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT,  
AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE 60 mėnesių

Line – PROXIMA, LEGA LIFT, LEGA, CLASSIC 36 mėnesiai

     SANIPRO GAMINIAI, kitos 24 mėnesiai

vonios (akrilinės, lietinis marmuras) 120 
mėnesiai

dušo padėklai - akrilinės 120 
mėnesiai

dušo padėklai - lietinis marmuras 60 mėnesių

vandens masažo kabinos su garu, masažo panelės, 
masažinės vonios 24 mėnesiai

monolitiniai dušo padėklai, kiti gaminiai (sifonai, 
rankenėlės, padėklai, chemija, ...) 24 mėnesiai

Pastaba:
Sandarinimo komponentų garantinė trukmė gali būti trumpesnė nei mini-
mali garantija produkto garantiniame lape. 
Lempų, esančių vandens masažo kabinose ir voniose, garantinė trukmė gali 
būti trumpesnė nei minimali garantija produkto garantiniame lape.

GARANTIJOS APRIBOJIMAS (NEGALIOJIMAS)

Garantija netaikoma:
•  Mechaniškai pažeistiems gaminiams, kai pažeidimas atsiranda neteisin-

gai naudojantis gaminiu.
•  Gaminiams, kurie naudojami ne pagal vartotojo instrukciją (ši instrukcija 

yra garantinio lapo dalis).
• Jei nebuvo laikomasi statybinio parengiamumo nurodymų ir montavimo 
instrukcijos.
•  Jei gedimų atsirado netinkamai remontuojant, neteisingai jungiant, dėl 

nenugalimos jėgos arba jei gaminys buvo naudojamas neleistinomis ar 
ekstremaliomis sąlygomis (pvz., saunos patalpose).

•  Vonioms ir dušo padėklams, kurie buvo sugadinti netinkamai sumontavus 
ar blogai sutvirtinus.

•  Gamintojas pasilieka teisę nesutikti su garantija esant akivaizdžiam 
masažo sistemos sutrenkimui ir modifikacijai. Gamintojas nepripažįsta 
jokio reikalavimo kompensuoti pažeidimą, jei jį sukėlė pats pirkėjas, 
transportuotojas ar bet koks trečias asmuo. 

•  Vandens slėgis vandens masažo (garo) kabinose ir masažo panelėse nega-
li viršyti nominalaus 3 barų slėgio.

Vandens masažo sistemos su elektros instaliacija yra „I“ klasės įrangos 
dalis, besilaikančios šių standartų: IEC 60335-2-60, IEC 60335-2-105, EN 
12764.
•  Garantija negali būti taikoma, jei prieš pirmą operaciją elektros paskirs-

tymo ir vandens masažo įleidimo krypties peržiūrėjimo pranešimas buvo 
įvykdytas pagal IEC 346-6-61/A2. 
 
 
 

REKOMENDACIJA

Garantinį lapą ir gaminio pirkimo dokumentą (taip pat dokumentą apie 
profesionalų montavimą) rūpestingai saugokite viso garantinio laikotarpio 
metu.
Iškilus pretenzijoms, Jūsų reikalaus šių dokumentų originalų.

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

DUŠO SIENELIŲ IR DUŠO KABINŲ

•  Tam, kad išlaikyti deramą produkto funkciją, reikia jį reguliariai ir tinka-
mai prižiūrėti. Dušo sienelių ir kabinų priežiūra yra labai paprasta:

•  Dušo sieneles ir dušo kabinas galima prižiūrėti naudojant ROLTECHNIK 
valymo ir priežiūros priemones, kurios neturi abrazyvinių dalelių (pvz. 
smėlis, sutrupintas marmuras ir pan.). Tokios medžiagos sugadina ne tik 
stiklus, bet ir lakuotas metalines dalis.

•  Draudžiama gaminio paviršius liesti koncentruotomis rūgštimis, šarmais, 
aktyviomis medžiagomis (tirpikliais, alkoholiu, acetonu ir t.t.), aromati-
nių esencijų koncentratais vonioms ir dažikliais.

•  Profilių dalis, kuriomis slenka durelės, reikia reguliariai tepti vandeniui 
atspariomis tepimo priemonėmis (vandeniui atspariu vazelinu arba 
standartiškai naudojamu glicerinu arba silikoniniu kremu). Tepimą 
būtina atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą, bet ne rečiau kaip 1-2 
kartus per mėnesį.

STIKLO SU HIDROFOBINE PAVIRŠIAUS 
APSAUGA PRIEŽIŪRA

•  „ROLSHIELD“ sumažina vandens lašų ir riebalų liekanas. Pasinaudojus 
dušu, pakanka nuvalyti stiklą švaraus vandens srove. Po ilgesnio laiko-
tarpio susikaupusius mineralus ir kitus nešvarumus nuo saugomo stiklo 
galima pašalinti įprastomis valymo priemonėmis.

•  Jokiu būdu negalima naudoti šiurkščių valymo priemonių, plieninių viele-
lių ir koncentruotų medžiagų, kurių sudėtyje yra rūgščių ar kitų aktyvių 
cheminių elementų.

VONIŲ BEI DUŠO PADĖKLŲ PRIEŽIŪRA

•  Padėklas pagamintas iš medžiagos, kurios paviršius lygus ir blizgus, 
todėl nešvarumai nusėda labai retai. Po naudojimosi rekomenduojama 
išvalyti drėgna kempine ar skudurėliu, naudoti standartines plovimo 
priemones. Negalima naudoti abrazyvinių plovimo priemonių.

•  Draudžiama gaminio paviršius liesti koncentruotomis rūgštimis, šarmais, 
aktyviomis medžiagomis (tirpikliais, alkoholiu, acetonu ir t.t.), aromati-
nių esencijų koncentratais vonioms ir dažikliais.

•  Padėklai ir vonios negali būti tvirtinami užklijuojant ant jų plyteles ar 
kitaip apmūrijant. Padėklas ar vonia turi nusiimti (keliant į viršų) be 
statybinės jėgos įsikišimo!

•  Padėklo sifonas, toje vietoje, kur tvirtinamas su padėklu, montuojant 
turi būti suteptas silikonu. Padėklas tvirtinamas ant lygaus paviršiaus, 
sutepant silikonu visas padėklo briaunas nepaliekant tarpų.

•  Padėklo briaunos negali būti pjaustomos, nes tokiu būdu jis tampa 
mažiau atsparus spaudimo jėgai;

• Idealiai hermetizacijai rekomenduojame naudoti Roltechnik montavimo 
komplektą;
•  Atsitikus taip, kad akrilo paviršius pažeidžiamas, atsikišusias vietas 

pašlifuokite vandeniui atspariu šlifavimo popieriumi (grūdėtumas - 1000 
ir daugiau). Atsiradusį matinį atspalvį nušlifuokite poliravimo medžiaga 
(naudoja metalų ir automobilių kėbulų valymams).

•  Negalima naudoti cheminių medžiagų, kurie nekenkia emaliuotai voniai 
ar keramikiniam praustuvui, bet kenkia akrilui bei lakui.
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SI GARANCIJSKA IZJAVA
GARANCIJSKI POGOJI

Proizvajalec zagotavlja garancijo za proizvod, v skladu z dodatno nave-
denimi pravili in pogoji. Garancija je veljavna samo v primeru pravilno 
izpolnjenega garancijskega lista in ob predložitvi računa. Prodajalec jamči, 
da bo na kupčevo zahtevo popravil okvaro in pomanjkljivosti na izdelku 
brezplačno, če bo le ta sporočil napako v garancijskem roku. Vse pravice, 
ki izhajajo iz garancije so nične, če se garancija uveljavlja po izteku 
garancijskega roka. Garancijski rok, se samodejno podaljša za obdobje, ko 
je bil izdelek v postopku (popravilu), če se seveda izkaže da je bil zahtevek 
upravičen. Stranka je dolžna zahtevati popravilo izdelka v prodajalni kjer 
je izdelek kupila.
V VAŠEM LASTNEM INTERESU JE, DA BO GARANCIJSKI LIST PRAVILNO 
IZPOLNJEN!

GARANCIJSKA DOBA ZA IZDELKE JE NASLEDNJA

Garancijska doba začne teči z dnevom nakupa. Datum je naveden na 
garancijskem listu kot datum prodaje ali datum montaže, ki jo je izvedla 
pooblaščena oseba (če se je montaža izvedla v roku 3 tednov od datuma 
nakupa).

ZASLONI ZA PRHANJE IN TUŠ KABINE

Linija –  HITECH, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT,  
AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE 60 mesecev

Linija – PROXIMA, LEGA LIFT, LEGA, CLASSIC 36 mesecev

SaniPro 24 mesecev

KOPALNE KADI IN TUŠ KADI  
(AKRIL, NALITI MARMOR) 120 mesecev

TUŠ KADI - AKRIL 120 mesecev

TUŠ KADI - NALITI MARMOR 60 mesecev

HIDROMASAŽNE IN PARNE TUŠ KABINE, HIDROMASAŽNI 
STEBRI, HIDROMASAŽNE KOPALNE KADI, INFRARDEČE 
SAVNE

24 mesecev

MONOLITNE TUŠ KADI, OSTALI PROIZVODI (ODTOKI, 
ROČAJI, NASLONJALA…) 24 mesecev

•  Podjetje ROLTECHNIK jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garan-
cijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga.

•  Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije. 
•  Garancija ne izključuje pravic potrošnika,ki izhajajo iz odgovornosti 

prodajalca za napake na blagu.
•  Čas zagotovljenega servisiranja je doba,v kateri zagotavljamo servis,pri-

bor in nadomestne dele in traja 3 leta po preteku garancijskega roka.  

OPOMBA:
 
Življenska doba stropne komponente (PVC strop) je lahko krajša od mini-
malno zajamčene garancije. 
Življenska doba žarnic za hidromasažne kabine in kopalne kadi je lahko 
krajša od zajamčene garancije.

OMEJITEV GARANCIJE

Garancija ne velja za: 
•  Mehanske poškodbe izdelkov, kjer je poškodba nastala zaradi nepravilne-

ga rokovanja.
• Izdelke, ki se ne uporabljajo po navodilih (navodila so del garancijskega 
lista). 
• Izdelke kjer se navodila za sestavo ne upoštevajo. 
•  Poškodbe, ki nastanejo zaradi montaže nepooblaščene osebe, neprimerne 

povezave, napak zaradi prevelike napetosti ali uporabe v neprimernih oz. 
ekstremnih pogojih.

•  Za kopalne in tuš kadi kjer škoda nastane zaradi neprimerne montaže ali 
nezadostne izolacije.

•  Proizvajalec si pridržuje pravico zavrnitve garancije v primeru očitnih 
poškodb in sprememb hidromasažnih sistemov. Proizvajalec ne priznava 
zahtev za kompenzacijo škode povzročene s strani kupca, transporta ali 
katerekoli tretje osebe.

•  Vodni pritisk za upravljanje s hidromasažnimi kabinami in stebri ne sme 
presegati tlaka  3 barov. Hidromasažni sistemi z elektroinstalacijami so 
oprema  razreda „I” in so prilagojeni naslednjim standardom: IEC 60335-
2-60, IEC 60335-2-105, EN 12764.

PRIPOROČILA 
Med trajanjem garancijskega roka skrbno shranite garancijski list, račun 
in potrdilo o montaži. Med garancijskim zahtevkom boste morali priložiti 
zgoraj navedene listine.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

TUŠ KABINE IN PANELI

•  Da bi ohranili pravilno delovanje izdelka, je potrebno njegovo redno vzdr-
ževanje. Vzdrževanje tuš kabin in panelov je zelo enostavno:

•  Tuš kabine in panele lahko čistite z ROLTECHNIK čistili, ki ne vsebujejo 
abrazivnih snovi, ki povzročajo nepopravljivo škodo na steklu in barvanih 
površinah kovinskih delov.

•  Izogibajte se stiku s koncentrirano kislino, visoko koncentriranimi deter-
genti in alkoholom kot tudi detergentov z visoko stopnjo klora.

 •  Premikajoče dele (koleščki) je potrebno redno mazati z vodo odpornimi 
mazivi (vodni vazelin ali silikonska maziva). Premikajoče dele je potreb-
no redno mazati glede na  pogostost uporabe minimalno 1-2 na mesec.

OPOZORILO 
Površina BRILIANT ni kromirana površina, to je mehansko poliran in 
kemijsko obdelan aluminjast profil. Zaradi tega sledi plesni niso razlog za 
reklamacijo.

VZDRŽEVANJE STEKLA 
S HIDROFOBIČNO POVRŠINKO OBDELAVO

•  ROLSHIELD zmanjšuje ostanke vodnih kapljic. Na začetku je dovolj samo 
spiranje stekla s curkom tople vode. Po določenem času pa se sledi 
kapljic lahko očistijo z detergenti.

•  Izogibajte se uporabi abrazivnih čistil, abrazivnih čistilnih gobic in 
kislinskih koncentratov.

•  OPOZORILO: Intenzivnost izpiranja je odvisna od trdote vode in pogos-
tosti uporabe. V primeru pogostejše uporabe je priporočena uporaba seta 
ROLSHIELD COMPLETE CARE (minimalno 1x na leto). Ta set je na voljo pri 
vseh Roltechnik distributerjih.

KOPALNE IN TUŠ KADI

•  Material iz katerega so narejene kopalne in tuš kadi je gladek in sijoč po 
celotni strukturi. Zaradi njegovih značilnosti se na materialu nabira zelo 
malo mikrobov in umazanije. Zaradi tega priporočamo brisanje kopalnih 
in tuš kadi z mokro krpo. Izogibajte se uporabe abrazivnih sredstev.

•  Izogibajte se kontaktu s koncentriranimi kislinami in materialom kot so 
alkohol, aceton in podobnim.

• Maksimalna obremenitev kopalnih in tuš kadi je 0,1kg/1cm2.

PRIPOROČILA

•  Med transportrom in montažo proizvodov bodite zelo previdni, saj se 
lahko samo    tako izognete poškodbam. Vse potrebne informacije glede 
primerne montaže dobite na prodajnem mestu. 

• Uporabljajte posebno čistilo ROLTECHNIK, da ne poškodujete izdelkov.



RO CERTIFICAT DE GARANTIE
CONDITII DE GARANTIE

Producatorul acorda garantia produselor in urmatoarele conditii si in 
conformitate cu legislatia. Garantia este valabila numai in prezenta facturii 
fiscale si a certificatului de garantie corect completat. In cazul in care 
reclamatia intervine pe perioada de garantie, clientul va beneficia de 
remedierea defectului gratuit. Toate drepturile care provin din certificatul 
de garantie devin nule daca reclamatia se face dupa terminarea perioadei 
de garantie.
Perioada de garantie se prelungeste automat cu numarul de zile in care 
produsul a fost defect, in cazul in care reclamatia a fost acceptata de pro-
ducator. Clientul are obLEGAtia de a inainta reclamatia in aceeasi locatie 
de unde a fost achizitionat produsul. 
Foarte important: verificati daca certificatul de garantie a fost completat 
in mod corect.

PERIOADA DE GARANTIE PENTRU PRODUSE

Data mentionata pe certificatul de garantie va fi data vanzarii sau data 
instalarii produsului facuta de o persoana autorizata (in cazul in care 
instalarea s-a executat in maxim 3 saptamani de la data achizitionarii). 

paravane si cabine de dus

SERIE –  HITECH, KINEDOOR, WALK IN, ELEGANT,  
AMBIENT, TOWER, EXCLUSIVE 60 luni

SERIE – PROXIMA, LEGA LIFT,  LEGA, CLASSIC 36 luni

SaniPro, Altele 24 luni

cazi (din acril, din marmura compozita) 120 luni

cadita - din acril 120 luni

cadita - din marmura compozita 60 luni

cabine cu hidromasaj si sauna umeda, panouri hidromasaj 
(coloane), cazi cu hidromasaj, infracabinele 24 luni

cadita monolitica (compozit), 
alte produse (sifoane, manere, tetiere, ...) 24 luni

Nota: 
Perioada de folosinta a produselor de izolare (chedere, garnituri) poate fi 
mai scurta decat perioada de garantie acordata de legislatia in vigoare.
Perioada de folosinta a becurilor din cabinele si cazile de hidromasaj 
poate fi mai scurta decat perioada de garantie acordata de legislatia in 
vigoare.
 

PIERDEREA GARANTIEI

Garantia se pierde in urmatoarele conditii:
• Deteriorarea produsului in caz de manipulare necorespunzatoare
•  Nerespectarea instructiunilor de folosire (manualul de instructiuni face 

parte din certificatul de garantie). 
•  Instalarea produsului nu a fost facuta intocmai cu instructiunile de 

instalare date de producator.
•  pentru defectele care provin din folosirea neautorizata, conectare 

incorecta, defecte cauzate de supratensiune sau provenite din folosirea 
in conditii extreme (ex. sauna, piscine).

•  Pentru cazi si cadite de dus in cazul instalarii defectuoase sau a izolarii 
insuficiente (partiala). 

•  producatorul isi rezerva dreptul de a considera nul certificatul de 
garantie in cazul in care se observa lovirea si modificarea sistemului de 
hidromasaj. Producatorul nu recunoaste nici o cerere de despagubire 
pentru defectele cauzate de transportul necorespunzator efectuat de 
vanzator sau de alta terta persoana.

•  presiunea apei pentru utilizarea cabinelor cu sistem de hidromasaj si 
sauna umeda, cat si a coloanelor de hidromasaj nu trebuie sa fie mai 
mare de 3 bari.

Sistemele de hidromasaj cu instalare electrica sunt de clasa “I” si sunt in 
conformitate cu urmatoarele standarde: IEC 60335-2-60, IEC 60335-2-105, 
EN 12764.
• g arantia nu se aplica in cazul in care instalatia electrica pentru sistemul 

cu hidromasaj nu s-a efectuat in conformitate cu IEC 346-6-61/A2.

RECOMANDARI

Pastrati certificatul de garantie impreuna cu actul de cumparare a produsu-
lui si eventual instructiunile de montaj si folosire pe toata perioada in care 
se ofera garantia. 
In cazul unei reclamatii aceste acte in original va vor fi solicitate.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

PARAVENE SI CABINE DE DUS

•  pentru o functionare corespunzatoare  este necesar sa efectuati o 
intretinere periodica a produselor. Intretinerea paravanelor de dus este 
foarte usoara:

•  Paravanele si cabinele de dus se curata foarte usor cu detergenti care nu 
contin materii abrasive. Produsele abrasive pot provoca deteriorari ire-
mediabile ale suprafetelor din sticla sau pe suprafetele metalice vopsite. 

•  evitati contactul cu produse acide, detergenti cu concentratie mare, 
alcool precum si detergenti cu concentratie mare de clor,  esente concent-
rate de parfum pentru bai, si diferiti concentrati colorati.

•  este necesara gresarea in mod regulat a partilor mobile ale cabinei de 
dus cu vaselina pentru mediu umed sau crème pe baza de silicon. Aceasta 
trebuie facuta in functie de frecventa utilizarii produsului, cel putin o 
data de doua ori pe luna.

NOTA
Tratamentul pentru suprafete BRILLANT este un tratament mecanic si 
nonchimic pentru profilele de aluminiu. De aceea o urma de datorata 
instrumentului de polisat nu face obiectul unei reclamatii.

INTRETINEREA SUPRAFETELOR DE STICLA 
CU TRATAMENT SPECIAL

•  ROLSHIELD reduce depunerea picaturilor de apa. Pentru inceput este su-
ficient sa stropiti sticla cu un jet de apa curata. Dupa un timp depunerile 
sunt usor de curatat cu detergenti uzuali. 

•  Evitati folosirea detergentilor abrazivi, bureti de sarma si concentrate 
de acizi. 

•  Nota: efectul tratamentului ROLSHIELD depinde de duritatea apei cat si 
de frecventa utilizarii.

CAZI SI CADITE 

Materialul din care sunt fabricate cazile de baie si caditele este neted si 
lucios in toata structura sa si datorita proprietatilor sale depunerile de 
mizerie si microbi sunt minime. De aceea recomandam stergerea cazii cu 
o carpa umezita folosind detergenti uzuali. A se evita folosirea produselor 
de curatat abrasive. 
•  A se evita contactul cu acizi concentrate, clor sau produse care contin 

alcool, acetona etc. ca si parfumuri sau coloranti concentrati. Cazile si ca-
ditele nu se vor monta prin zidire, acestea, in cazul in care este necesar, 
sa poata fii demontate cu usurinta. 

• rezistenta maxima a cazilor si caditelor este de 0,1kg/1cm2 
• pentru o izolare ideala recomandam utilizarea unui silicon sanitar sau 
pentru sticla. 
•  in cazul in care datorita folosirii apar zgarieturi fine acestea se vor 

remedia prin folosirea unui smirghel fin dupa care se poliseaza zona cu o 
substanta polish auto. 

RECOMANDARI

•  manipulati, transportati si instalati cu grija produsele pentru evitarea 
aparitiei defectelor.  Informatiile necesare pentru o instalare corecta, 
intretinere si utilizare se primesc la vanzarea produselor. 

•  in cazul in care doriti sa va asigurati ca nu provocati defectiuni produse-
lor, folositi detergentii de curatare cu un PH neutru si neabrazivi.
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fax: +371 67701633
e-mail: amirels@amirels.lv
www.roltechnik.com

LT

ROLTECHNIK LIETUVA
tel.: +370 673 54186
fax: +370 527 84744
e-mail: info@roltechnik.lt
www.roltechnik.lt

SI

Konik d.o.o. 
Troblje 1
2380 SLOVENJ GRADEC
Tel: 00386 2 88 12 170
www.roltechnik.com

PL

Gwarant:
Generalny dystrybutor marki ROLTECHNIK:
TOP-DESIGN S.C.
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódz / Polska
fax: +48 42 678 00 66
www.topdesignsc.eu
biuro@topdesignsc.eu

www.roltechnik.cz


