
 

 

 

Návod k použití dřevěných van a kádí 
    
Naše dřevěné vany a kádě Vám poskytnou mimořádný a netradiční způsob koupele za 
dodržení těchto podmínek: 
  
Je možné, že z počátku bude na některých místech prosakovat voda, ale po prvním 
důkladném zamočení dostane dřevo šanci se usadit a tím se zamezí prosakování, ale i 
nadále je nutné zamezit přílišnému vysušení vany. 
    
Dřevo kádě je vysušeno okolo 9 % vlhkosti a slepeno. Povrchová úprava je opatřena oleji od 
firmy Complex Hartolwasch – Austria, který doporučujeme po roce obnovit. 
  
Není dobré používat při koupeli soli poškozující nátěr. 
   
Při použití se do vany napouští nejprve voda vlažná a až pak horká.  

 
Při používání mýdel nebo šamponů, se musí káď důkladně opláchnout vlažnou vodou a otřít 
hadříkem. 
  
Pokud po vypuštění zůstane v určitém místě ve vaně trochu vody, je dobré, ji vytřít.   
Po koupeli vyvětrejte. Pokud je káď vybavena opěradlem, po koupeli ho vydělávejte. 
 
Dobrý, šetrný a snadný čistící prostředek pro dřevěnou vanu je čistič Wellness Cleaner, 
který  lze zakoupit např. i v naší firmě. 
Používá se způsobem, že po vyprázdnění kádě, se nastříká na ošetřovanou plochu tak, aby 
plocha byla smočená, nechá se 10 min. působit a pak se plocha opláchne vlažnou vodou. 
Vana se může po opláchnutí okamžitě naplnit. Je dobré jej používat vždy při znečištění 
kádě, ale i jako prevenci. 
Nepoužívejte čistící prostředky s přídavkem chlóru. 
  
Není možné umístit káď na podlahové topení, u radiátoru či na přímém slunci.  
Při použití v exteriéru doporučujeme káď přikrývat např. krycím poklopem nebo plachtou. 
  
Při případném seschnutí utáhněte jemně šrouby. 
  
V místnosti, kde je stálá teplota nad 18 Cº, při malém využití, doporučujeme dávat 
pravidelně do vany kbelík s vodou a zakrýt fólií, aby se udržovala určitá vlhkost vany, 
přílišné vyschnutí škodí.  
V zimním období nesmí v kádi zamrznout voda, aby nedošlo k poškození dna.  
 
Velmi příjemné je použít různé bylinky k celkové relaxaci. 

 
Pokud si osvojíte tato základní pravidla, věříme, že náš výrobek při správném umístění a 
údržbě Vám přinese spoustu zábavy, relaxace a nezapomenutelných chvilek. 

 


