
 

 

POKYNY K INSTALACI A PROVOZU SIBIŘSKÉ KOUPACÍ KÁDĚ 

NÁVOD NA MONTÁŽ 

1. OBECNÉ INFORMACE 
Kovové kádě velkých rozměrů slouží jako rezervoár pro ohřev vody ke koupání, pro hygienické a wellness 
procedury. 
Káď je vyrobena z pevné nerezové oceli 304 AISI o tloušťce plechu 3 mm. 
Potravinářská nerezová ocel 304 AISI má vynikající provozní vlastnosti díky přítomnosti významného 
podílu niklu ve svém složení, což je chemický prvek, který působí proti korozi. Tento typ oceli má tudíž 
nízký obsah uhlíku. 
Díky poměru chromu a niklu ve slitině se povrch oceli potáhne vrstvou oxidu, která slouží jako dodatečná 
ochrana výrobku. 
Dekorace a schůdky – altajský cedr. 

 
2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Procedury koupání v kádi jsou kontraindikovány, existují-li zdravotní omezení. Vždy se poraďte s lékařem. 
Vyvarujte se příliš dlouhého pobytu v horké vodě. 
V případě přehřátí nařeďte vodu v kádi sněhem nebo obyčejnou studenou vodou. 
Při koupání v kádi je zakázáno spát. 
Při koupání malých dětí se poraďte s pediatrem. 
Nepouštějte malé děti blízko k vnějšímu povrchu kádě. 
Nekoupejte se, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků, drog atd. 
Je zakázáno mechanicky působit na opěrku nohou (údery, skoky atd.). 
Je zakázáno používat prostředky k mytí kádě, které obsahují agresivní chemické sloučeniny. 
K mytí kádě nepoužívejte kovové kartáče. 
Po použití je nutné vodu zcela z nádrže vypustit. 
Pozor! Je zakázáno překročit maximální počet osob současně se nacházejících v kádi. 
 

3. OHŘEV VODY 
Ohřev vody se děje spalováním dřeva (palivového dříví). 
Pro zjištění teploty ohřevu vody použijte plovoucí teploměr. 
Je zakázáno používat jiné hořlavé materiály (uhlí, dřevotřísku, brikety, granule, lakované dřevo atd.). 
K roztopení palivového dříví můžete použít březovou kůru nebo noviny. 
Pozorně kontrolujte výšku plamene, abyste zabránili vznětí dřevěných částí konstrukce. 
Nenechávejte oheň bez dozoru. 
 

4. SPECIFIKA PROVOZU 
Káď je třeba začít zahřívat, až když je naplněna vodou alespoň z jedné čtvrtiny, nikdy méně. 
Chcete-li použít éterické oleje a bylinky pro větší účinek koupele, měly by být vhozeny do vody na samém 
začátku rozehřívání kádě. 
Doporučuje se ohřívat vodu na optimální teplotu ≈ 36-40°C. 
Používaná voda by neměla obsahovat velké množství chemických prvků – kovy, prach, kousky půdy atd. 
To může vést ke korozi. Vyvarujte se poškrábání a mechanického poškození kádě. 
Nepoužívejte sůl do koupele. 
Začít používat káď ke koupání je třeba až po druhém ohřevu vody. 
První (předběžný) ohřev vody v kádi je nezbytný k odstranění případných leštidel a kyselin ve vodě (tj. z 
nové kádě je nutné vylít vodu a opláchnout káď jemnými saponáty, které neobsahují agresivní chemické 
prvky). 
Ujistěte se, že všechny prvky kádě správně fungují. 
Po prvním zahřátí kádě vypusťte vodu a důkladně káď opláchněte neagresivními detergenty. 


