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дължина - 0.88 м
ширина - 0.88 м 
височина - 2.1 м



Изисквания към условията на експлоатация
1. Преди монтажа внимателно прочетете инструкцията. Неправилния монтаж може да

доведе до повреждане на изделието.
2. При инсталиране на резервоара за вода е необходимо допълнителното му укрепване

към металната конструкция с подръчни материали (връв, метално въже и др.). През
зимния сезон е необходимо да демонтирате резервоара и да го съхранявате на
закрито.

3. При монтиране на летния душ е необходимо да го закрепите здраво за земята.
4. Не излагайте металната конструкция на химически въздействия.
5. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
6. За да не допуснете повреди на поликарбоната се препоръчва да го почиствате с вода

и кърпа и миещи средства не съдържащи амоняк и разтворители. Не използвайте
средства съдържащи абразивни частици.

Гаранционни задължени
1. Гаранционният срок на експлоатация е 1 година с датата на покупка. Гаранцията

обхваща различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не
покрива повреди свързани с корозия на елементите на конструкцията.

2. Гаранционните задължения отпадат при:
2.1 при несъответствие на монтажа с инструкцията по сглобяване;
2.2 при нарушаване на задълженията по експлоатация;
2.3 при използване не по предназначение;
2.4 при отстъствие на паспорта на изделието и документ, потвърждаващ неговото
заплащане;
2.5 при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия).

3. Гаранцията не обхваща каналчестия поликарбонат.



Инструкция по сглобяване

1. Описание на изделието
Летния душ е предназначен за използване на открити пространства. Металната 

конструкция е изработена от двойно поцинкован квадратен профил 20*20 мм и 

предназначен за покриване с каналчест поликарбонат. Сглобява се с помощта на 

болтове и гайки (М6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10.

2. Комплектация на изделието

№ Наименование на детайла
Кол-во, 

бр.
Отличителни 
особености

1 
Задна стена от металната 
конструкция, шир. 88 см 1 

Присъства средната греда

2 
Лява странична стена от 
металната конструкция, шир. 84 см 1 

Отдолу са заварени опори за 
пода. На средната греда има 

отвори за кукичка

3 
Дясна странична стена от 
металната конструкция, шир. 84 см 1 

Отдолу са заварени опори 
за пода

4 

Предна стена от металната 
конструкция, шир. 88 см 1 

Пробити отвори за 
болтовете, в ъглите има 
опори за вратите. Средната 
греда отсъства.

5 Врата, шир. 83 см 1 

6 Болт М6х50 мм с шайби и гайки 20 

7 Панти 2 

8 Ключалка 1 

9 Кукичка 1 

10 

Самонарезни винтове 4,2х25 мм 
с поцинкована шайба и гумено 
уплътнение (за поликарбоната)

50 

11 
Самонарезни винтове 4,2х19 мм 
(за пантите и ключалката) 12 

12 Подови дъски 5 

13 Т- образни крачета 4 

14 Каналчест поликарбонат 7 кв. м 

15 Резервоар за вода 160 л. * 1 

* Възможна е комплектация без резервоар.



3.Стъпки за сглобяване
1. Съединете заварените детайли на металната конструкция с болтовете, според

отворите.
2. Закрепете с помощта на самонарезните винтове каналчестия поликарбонат към

металната конструкция на душа. Поликарбоната се монтира така, че УВ покритието да
бъде отвъншната страна. Обозначението е на опаковъчното фолио.

3. Завийте всички болтове
4. Закрепете крачетата към металната конструкция и ги бетонирайте.
5. Подредете дъските на пода на душа.

Не забравяйте да махнете предпазно фолио от двете страни на поликарбонат!

Внимание! 

При монтиране на резервоара на вода е необходимо допълнително  
укрепване към металната конструкция с подръчни материали (връв, проволка, 
въже и т.н.)

Терена на който се монтира душа, трябва да е предварително заравен. 




