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Vážení uživatelé!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho výrobku. Záruka, jejíž podmínky a doba platnosti jsou uve-
deny na záručním listu. Bez dodaného záručního listu a dokladu o koupi není záruka platná!
Přejeme Vám upřímně, aby Vám náš výrobek účinně sloužil ve všech svých funkcích po mnoho 
let a bez jakýchkoliv obtíží.

Poznámka: 
Sprchová tyč neobsahuje:
A - tropický déšť
B - sprchová hlavice
C - chronová hlavice k ruční sprše

sprchový set 2001, 2501 metal
sprchová tyč 20, sprchová tyč 25

návod k instalaci a obsluze
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Sprchový set 2501 metal
Sprchová tyč 25

Sprchový set 2001
Sprchová tyč 20
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Postup instalace sprchového setu 2501 metal / sprchové tyče 25

„A“

přepínač poloh

mýdelnička

držák na zeď

hmoždinkamosazná úchytka do zdivrut 3,5 × 55 mm

okrasná krytka (našroubuje se na 
mosaznou úchytku do zdi )

A 1.

mosazná úchytka 
do zdi

aretační šroubek

okrasná krytka 

A 2.

držák na zeď

posuvná tyč

Poznámka: 
Držák na zeď nasuneme na mo-
saznou úchytku do zdi a přitáhneme 
aretačním šroubkem

chromová hadice 
k propojení 
sprchové hlavice

chromová hadice 
k přívodu vody
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„A“

přepínač poloh

mýdelnička

držák na zeď

hmoždinka

vrut 3,5 × 55 mm

chromová krytka

A 

chromová hadice 
k propojení 
sprchové hlavice

chromová hadice 
k přívodu vody

Postup instalace sprchového setu 2001 / sprchové tyče 20
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V případě reklamace kontaktujte ihned reklamační oddělení firmy ARTTEC a to
v pracovních dnech od 7 do 15:30 hodin.
Doporučujeme osadit a oživit zařízení autorizovanou firmou s platným pověřením, vydaným společností ARTTEC 
s.r.o. Tetčice. Provádí se do prostoru se stavební připravenosťí specifikovanou v dokumentaci přiložené k zařízení na
základě vyzvání majitelem zařízení.
Upozornění: Součástí prodejní maloobchodní ceny není částka za osazení a oživení zařízení!
Záruční podmínky pro zařízení ARTTEC s.r.o.
Záruka v smyslu Občanského zákoníku se vztahuje na možný výskyt skrytých vad. Záruku není možné uplatnit v pří-
padě neodborné montáže. 
Doporučujeme osadit a oživit zařízení autorizovanou firmou s platným pověřením, vydaným společností ARTTEC 
s.r.o. Při každém jednání se servisním střediskem je nutné předložit záruční list, doklad o zakoupení. Záruku je možné 
uplatnit v záruční době v prodejně, kde jste si zařízení zakoupili. Záruka se uplatňuje předložením tohoto záručního 
listu.
Záruku nelze uplatnit zejména:
• v případě neodborné montáže, provedené osobou nebo firmou, která nebyla proškolena firmou ARTTEC
• na poškození způsobené uživatelem nesprávným užívaním, manipulací, nepřiměřeným násilím, dopravou nebo 

třetí osobou
• na vady způsobené nevhodnými provozními podmínkami, nebo pokud byl u výrobku proveden neodborný zásah 

majitelem nebo jinou osobou
• pokud je zařízení napevno spojené se stavbou a není možné ho vyjmout bez destrukčních činností. (Zařízení musí 

jít volně vyjmout.)
• pokud bude na výrobku použit jakýkoliv díl jiný než ten, který je dodáván dodavatelem

Vyplněný záruční list převzal dne:    

Podpis, jméno: 

Vyplní prodejce:
Typ výrobku: Faktura/prodejka č.:

Datum výroby: Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Prodejce 
(název, telefon): razítko + podpis

Výrobce poskytuje na výrobek záruku podle zákonem stanovených podmínek. Záruka je platná 
pouze v případě řádně vyplněného listu a doložení dokladu o koupi výrobku. Záruční doba je 2 roky 
ode dne prodeje. Záruka zaniká nebyla-li uplatněna v záruční době.

Vyplní autorizovaná firma:
Majitel (jméno, adresa):

Revizní zpráva č.:

Autorizovaná firma:
dne: razítko + podpis

Provedla osazení a oživení zařízení a obeznámila majitele se způsobem užívání výrobku

Vážení zákazníci, právě jste si zakoupili značkový výrobek se zárukou.
Plnou záruku v případe montáže autorizovanou firmou 

nese firma ARTTEC s.r.o.
Záruční list - CZ

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice

www.arttec.cz
info@arttec.cz

Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494
Reklamační oddělení: tel.: +420 546 434 586,  

fax:+420 546 212 004,  mob: +420 731 542 965,  reklamace@arttec.cz
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ARTTEC s r. o.
Rosická 358
664 17 Tetčice
05
E-31-00057-05 EN 60335

dovozce:
ARTTEC s.r.o. 
Sídlo firmy:
Rosická 358, CZ-664 17 Tetčice, 
www.arttec.cz, info@arttec.cz  
tel.: +420 546 422 114,  
fax: +420 546 410 494 
Reklamační oddělení:  
tel.: +420 546 434 586, 
mob:+420 731 542 965

Informace v tomto návodu jsou aktuální k datu tisku. Dovozce si vyhrazuje právo na 
změny technických specifikací výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

SERVISNÍ STŘEDISKA:

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO

MK koupelny - interiéry spol. s r.o.
Ing. Milan Krčmář
Panenská 619, 347 01 Tachov 
Tel/fax: +420 373 721 313
Mob.:+420 605 233 983
www.mkkoupelny.cz
koupelna.revos@seznam.cz

SAMITECH  
Milan Šalagovič 
Olšovany 38 (Košice - okolie)
Mob: 00421 908 365 968
milansalagovic@pobox.sk

ASC ZDENY SERVIS s.r.o.
centrála:
DS 18 areál Chemopetrolu
435 70 Záluží u Litvínova
Mobil: + 420 773 999 750
Mobil: + 420 608 028 114
Tel/fax:  +420 476 162 900
e-mail: servis@asczdenyservis.cz
www.asczdenyservis.cz

K-TREND Jan Krutý
Nábrežná 99
Nové Zámky
mob.:0041 905 960 979
mob.:0041 948 535 880
kruty@mail.t-com.sk

REVOS
28. října 217
CZ-709 00 Ostrava
Tel:/Fax: +420 596 625 982
Mob.:+420 602 707 626
koupelna.revos@seznam.cz

SANDY
Robert Šipoš
Tatranská 65
Banská Bystrica
Mob: 00421 910 993 188
robertsipos@orangemail.sk

KOBOX MONTÁŽE, v.o.s
Cejl 76
602 00 Brno
Mob.: +420 733 709 333,
servis@montazeboxu.cz,

PETER HUBA
02801 Trstěná-západ 1143/37
Mob: 00421 903 652 240
phuba@orava.sk

koupelny HANDL
Pražská 148
261 01 Příbram II
Mob.  774 500 060
 774 500 061
Thandl@centrum.cz
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Vážení užívatelia!
Blahoželáme Vám k nákupu nášho výrobku. Záruka, ktorej podmienky a doba platnosti sú uve-
dené na záručnom liste. Bez dodaného záručného listu a dokladu o kúpe nie je záruka platná!
Prajeme Vám úprimne, aby Vám náš výrobok účinne slúžil vo všetkých svojich funkciách po 
mnoho rokov a bez akýchkoľvek ťažkostí.

Poznámka:
Sprchová tyč neobsahuje:
A - tropický dážď
B - sprchová hlavica
C - chromová hlavica k ručnej sprche

sprchový set 2001, 2501 metal
sprchová tyč 20, sprchová tyč 25

návod k inštalácii a obsluhe

SK 

Sprchový set 2501 metal
Sprchová tyč 25

Sprchový set 2001
Sprchová tyč 20
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Postup inštalácie sprchového setu 2501 metal / sprchové tyče 25

„A“

prepínač polôh

mýdelnička

držiak na stenu

hmoždinkamosadzná úchytka do stenyvrut 3,5 × 55 mm

okrasná krytka (naskrutkuje sa na 
mosdaznú úchytku do steny )

A 1.

mosazná úchytka 
do steny

aretačná skrutka

okrasná krytka 

A 2.

držiak na 
stenu

posuvná tyč

Poznámka: 
Držiak na stenu nasunieme na mo-
sadznú úchytku do steny a pritiah-
neme aretačnou skrutkou.

chrómová hadica 
k prepojeniu 
sprchovej hlavice

chrómová hadica 
k prívodu vody



8

Postup inštalácie sprchového setu 2501 metal / sprchové tyče 25

„A“

přepínač polôh

mýdelnička

držák na zeď

hmoždinka

vrut 3,5 × 55 mm

chrómová krytka

A 

chrómová hadica 
k prepojeniu 
sprchovej hlavice

chrómová hadica 
k prívodu vody
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V prípade reklamácie kontaktujte ihneď reklamačné oddelenie firmy
ARTTEC, a to v pracovných dňoch od 7 do 15:30 h!
Doporučujeme osadiť a oživiť zariadenie autorizovanou firmou s platným poverením, vydaným spoločnosťou
ARTTEC s.r.o. Tetčice. Prevádza sa do priestoru so stavebnou pripravenosťou špecifikovanou v dokumentácii
priloženej k zariadeniu na základe vyzvania majiteľom zariadenia.
Upozornenie: Súčasťou predajnej maloobchodnej ceny nie je čiastka za osadenie a oživenie zariadenia!
Záručné podmienky pre zariadenia ARTTEC s.r.o.
Záruka v zmysle Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na možný výskyt skrytých vád. Záruku nie je možné 
uplatniť v prípade neodbornej montáže či nedodržaní platných noriem ČSN.
Doporučujeme osadiť a oživiť hydromasážne zariadenie autorizovanou firmou s platným poverením, vyda-
ným spoločnosťou ARTTEC s.r.o. Pri každom jednaní so servisným strediskom je nutné predložiť záručný 
list, doklad o zakúpení a revíznu správu. Záruku je možné uplatniť v záručnej dobe v predajni, kde ste si 
zariadenie zakúpili. Záruka sa uplatňuje predložením tohto záručného listu.
Záruku nie je možné  uplatniť najmä:
• v prípade neodbornej montáže prevedené osobou alebo firmou, ktorá nebola preškolená firmou ARTTEC

či pri nedodržaní platných noriem ČSN
• na poškodenie spôsobené užívateľom nesprávnym užívaním, manipuláciou, neprimeraným násilím, do-

pravou alebo treťou osobou
• na vady spôsobené poruchami v elektrickej sieti alebo v bytovej inštalácii, nevhodnými prevádzkovými 

podmienkami, alebo ak bol u výrobku prevedený neodborný zásah majiteľom alebo inou osobou
• ak pred uvedením zariadenia do prevádzky nebola vyhotovená revízna správa elektrorozvodu a prívodu 

k zariadeniu podľa ČSN 331500 v náväznosti na ČSN 332000-6-061
• ak je zariadenie napevno spojené so stavbou a nie je možné ho vybrať bez deštrukčných činností. (Zaria-

denie musí ostať voľne vyberateľné.)
• pokiaľ bude na výrobku použitý akýkoľvek iný diel, než ktorý je dodávaný dodávateľom
Vyplnený záručný list prevzal dňa:    

Podpis, meno: 

Vyplní predajca:
Typ výrobku: Faktúra/predajka č.:

Dátum výroby: Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Predajca 
(názov, telefón): pečiatka + podpis

Výrobca poskytuje na výrobok záruku podľa zákonom stanovených podmienok. Záruka je platná iba 
v prípade riadne vyplneného listu a pri doložení dokladu o kúpi výrobku. Záruka trvá 2 roky odo dňa 
predaja. Záruka zaniká, pokiaľ nebola uplatnená v záručnej dobe.
Vyplní autorizovaná firma:

Majiteľ (meno, adresa):

Revízná zpráva č.:

Autorizovaná firma:

dňa : pečiatka + podpis

Previedla osadenie a oživenie zariadenia a oboznámila majiteľa so spôsobom užívania výrobku

Vážený zákaznici, práve ste si zakúpili značkový výrobok so zárukou.
Plnú záruku v prípade montáže autorizovanou firmou 

nesie firma ARTTEC s.r.o.
Záručný list - SK

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice

www.arttec.cz, info@arttec.cz
Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494 

Reklamačné oddelenie: tel.: +420 546 434 586, 
fax:+420 546 212 004,  mob: +420 731 542 965,  reklamace@arttec.cz
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ARTTEC s r. o.
Rosická 358
664 17 Tetčice
CZ

dovozca:
ARTTEC s.r.o. 
Sídlo firmy:
Rosická 358, CZ-664 17 Tetčice, 
www.arttec.cz, info@arttec.cz  
tel.: +420 546 422 114,  
fax: +420 546 410 494 
Reklamačné oddelenie:  
tel.: +420 546 434 586, 
mob:+420 731 542 965

Informácie v tomto návodu sú aktuálne k datu tlače. Dovozca si vyhradzuje právo na 
zmeny technických špecifikácií výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

SERVISNÁ STREDISKÁ:

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO

MK koupelny - interiéry spol. s r.o.
Ing. Milan Krčmář
Panenská 619, 347 01 Tachov 
Tel/fax: +420 373 721 313
Mob.:+420 605 233 983
www.mkkoupelny.cz
koupelna.revos@seznam.cz

SAMITECH  
Milan Šalagovič 
Olšovany 38 (Košice - okolie)
Mob: 00421 908 365 968
milansalagovic@pobox.sk

ASC ZDENY SERVIS s.r.o.
centrála:
DS 18 areál Chemopetrolu
435 70 Záluží u Litvínova
Mobil: + 420 773 999 750
Mobil: + 420 608 028 114
Tel/fax:  +420 476 162 900
e-mail: servis@asczdenyservis.cz
www.asczdenyservis.cz

K-TREND Jan Krutý
Nábrežná 99
Nové Zámky
mob.:0041 905 960 979
mob.:0041 948 535 880
kruty@mail.t-com.sk

KOBOX MONTÁŽE, v.o.s
Cejl 76
602 00 Brno
Mob.: +420 733 709 333,
servis@montazeboxu.cz, 

SANDY
Robert Šipoš
Tatranská 65
Banská Bystrica
Mob: 00421 910 993 188
robertsipos@orangemail.sk

REVOS
28. října 217
CZ-709 00 Ostrava
Tel:/Fax: +420 596 625 982
Mob.:+420 602 707 626
koupelna.revos@seznam.cz

PETER HUBA
02801 Trstěná-západ 1143/37
Mob: 00421 903 652 240
phuba@orava.sk

koupelny HANDL
Pražská 148
261 01 Příbram II
Mob.  774 500 060
 774 500 061
Thandl@centrum.cz


