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Летен душ Primaterra UNO с резервоар 

изработен от двустранно поцинкован стоманен 
профил 

 

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 
 

дължина – 0.86 м 
ширина - 0.86 м 

височина - 2.10 м 

Изисквания към условията на експлоатация 
1. Преди монтаж внимателно се запознайте с инструкцията. Неправилния 

монтаж може да доведе до повреждане на изделието. 
2. При монтаж 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, посредством изливане на бетонни основи. 

4. Не подлагайте металната конструкция на механични въздействия.  
5. Не променяйте 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 условия 

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията 
обхваща всички производствени дефекти и дефекти на материала. 
Гаранцията не покрива повреди свързани с корозия на елементите на 
конструкцията. 

2. Гаранцията не се признава: 
2.1  при монтаж, несъобразен с инструкцията за сглобяване; 
2.2  при неправилна експлоатация; 
2.3 при използване не по предназначение; 
2.4 при отсъствие на паспорта на изделието и документ, потвърждаващ 
неговото заплащане; 
2.5 при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни 
бедствия); 
3.  Гаранцията не покрива поликарбоната; 
 

Инструкции за монтаж 
1.Описание на изделието. 
Металната конструкция на летният душ Primaterra UNO е изработена 

от двустранно поцинкован стоманен профил 20х20 мм и покрита с 
поликарбонатен лист . 

http://www.primaterraglobal.com/


2. Комплектация на изделието 

 *Възможно е закупуване на душ без поликарбонат и/или резервоар за вода. 

3. Начин на сглобяване 
 

3.1 Съединете заварените 
детайли на металната 
конструкция с болтовете, 
според отворите. 

3.2 С помощта на 
самонарезните винтове 
закрепете поликарбоната 
към металната 
конструкция на душа. 
Поликарбоната се 
монтира така, че УВ 
покритието да бъде от 
външната страна. 
Обозначението е на 
опаковъчното фолио.  

3.3 Завийте всички болтове. 
3.4 Закрепете крачетата към 

металната конструкция и 
ги бетонирайте в земята. 

3.5 Поставете дъските на пода на душа. 
Не забравяйте да махнете опаковъчното фолио от поликарбоната! 

 
Внимание! 

При монтаж на резервоара за вода е необходимо допълнителното му 
укрепване към металната конструкция с подръчни материали (връв, метално 
въже и др.). 
Мястото, на което ще се монтира летния душ трябва да бъде предварително 
заравнено. 
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