
Shower for life

Guarantee conditions 

Maintenance instruction 

 

Garantieurkunde  

Gebrauchsanleitung

 

Záruční podmínky
Návod k údržbě 

Sanitary Systems 

Certificate of Guarantee

PRODUCT Ser. No.:

CZ

SK

EN

DE

RU

HU

PL

LV

LT

HR

SI

RO





I) ZÁRUČNÍ DOBY
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až 
ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení 
služby potřebnou součinnost. Na veškeré výrobky společnosti Roth Czech s.r.o. je pro spotřebitele* poskytována základní záruka v délce 2 roky ode dne 
zakoupení výrobku. Při splnění níže uvedených zvláštních podmínek je pak poskytována rozšířená záruka. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (2 roky) 
a případně rozšířené záruční lhůty.
* U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena na 6 měsíců a reklamace jsou vyřizovány do 90 dní ode dne 
uplatnění reklamace.
Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

II a) Základní záruka - 2 roky
Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce zaniká v následujících případech:

II b) Rozšířená záruka
Rozšířenou záruku poskytuje Roth Czech s.r.o., pouze na výrobky produktové řady ROTH dle skupin výrobků v níže uvedené tabulce.
Nárok na uplatnění záručního plnění (opravy nebo výměny) vadných výrobků na náklady výrobce v rámci rozšířené záruky zaniká, 
v následujících případech:

II c) Podmínky prodloužené záruky
V rámci prodloužené záruky, nad rámec 24 měsíců od data zakoupení, má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to buď:

Prodloužená záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku. Prodloužená záruka se řídí reklamačním řádem společnosti  
Roth Czech s.r.o.. Rozhodnutí  výrobce o způsobu řešení reklamace je pro zákazníka závazné.

Záruční doba je pro skupiny výrobků následující:

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

   instalatérem nebo uživatelem

  (např. saunové místnosti, bazény, atd…)

  vodo-instalačních materiálů použitých na výrobku

UPOZORNĚNÍ

pomůcky. Tato zařízení slouží pro plně mobilní uživatele, jako podpůrný prostředek.
Životnost spotřebního zboží jako jsou těsnící komponenty (PVC těsnění ), osvětlení, kartuše, termostaty, ložiskové pojezdy, sprchové hadice, ruční sprchy 
může být kratší, než záruční doba daná zákonem.
Všechny součástky, které byly namontované při montáži si zákazník musí vyměnit sám, např. sprchová hadice, pojezdy dveří.

Sazebník naleznete na www.roth-czech.cz

Výrobky produktové řady ROTH:

sprchové zástěny ROTH
 

produktová řada - Projektová řešení
 

sprchové zástěny ROTH

akrylátové vany a vany z litého mramoru

vaničky samonosné 2 roky

vaničky na podezdění

vaničky z litého mramoru

2 roky

ostatní (příslušenství, masážní panely, ...) 2 roky

Výrobky produktové řady - Projektová řešení:

komplet sortiment 2 roky

Výrobky zakoupené na outlet.ROTH.cz

komplet sortiment 2 roky

CZ



III) PODMÍNKY ZÁRUKY
Pozor - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě zkontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. 
Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.  

*  Sprchové vaničky a koupací vany nejsou určeny pro instalaci pod obklad! Musí být instalovány tak, aby byly po obezdění vyjímatelné směrem vzhůru. 
Roth Czech s.r.o. nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby nebo zdiva, které mohou vzniknout při nerespektování tohoto pravidla.

 
IV) NÁVOD K ÚDRŽBĚ
Sprchové zástěny a sprchové kabiny:
Sprchové zástěny a sprchovací kabiny standardního provedení slouží v koupelnových prostorách k zamezení rozstřikování vody.
Pro správnou funkci a plnou spokojenost zákazníků je nutné výrobky pravidelně udržovat. Údržba sprchových zástěn je velmi snadná. 
Sprchové zástěny a kabiny se pohodlně udržují doporučenými čistícími prostředky ROTH určenými pro domácnost, které neobsahují abrazivní částice (jako 

také na lakovaných kovových částech.
Vyvarujte se také, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami (ředidly, alkoholy, acetonem apod.),  
prostředky s obsahem chlóru, koncentráty vonných esencí do koupele a barvivy.

-

Upozornění:

po leštícím nástroji. Tyto stopy nejsou důvodem k reklamaci.
Údržba skla s hydrofobní povrchovou úpravou Roth ETC: 

proudem čisté vody. Po delším používání lze minerály obsažené ve vodě a ostatní nečistoty z chráněné plochy skla lehce odstranit při použití běžných 

 
 

výrobků ROTH.
Koupací vany a sprchové vaničky:
Materiál z něhož jsou vyrobeny vany a vaničky má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a díky tomu nedochází k usazování nečistot nebo jen velmi 

prostředků, které obsahují abrazivní částice.

2.
Pro dokonalé utěsnění doporučujeme použít montážní sadu ROTH.
Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k drobným povrchovým poškozením akrylátu (rýhy, škrábance), vybruste poškozená místa vodovzdorným smir-

hadříku.

Upozornění: Pokud se rozhodnete opravit vanu (vaničku) sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!  
Doporučení výrobce: -

čistící prostředky ROTH.
 
V) PODMÍNKY SERVISNÍCH PROHLÍDEK

 
SERVISNÍ PROHLÍDKA (u sprchových zástěn) zahrnuje: 

SERVISNÍ PROHLÍDKA nezahrnuje:

 
 
VI) NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝM MATERIÁLEM A S VÝROBKEM PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI:

příslušných kontejnerů tříděného odpadu.  

poplatky a plní tak svoji povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

CZ



I) ZÁRUČNÁ DOBA

poskytnutá predlžená záruka.

II a) Základná záruka - 2 roky

II b) Predlžená záruka

II c) Podmienky predĺženej záruky

Predĺžená záruka sa riadi reklamačným poriadkom spoločnosti Roth Slovakia s.r.o. 
 

Záručná doba pre jednotlivé skupiny výrobkov:

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

  inštalatérom alebo používateľom

  podmienkach (napr. saunové miestnosti, bazény, atď...)

  nebezpečenstvo poškodenia vodoinštalačných materiálov použitých na výrobku

 
UPOZORNENIE

-

sprchová hadica, pojazdy dverí.

www.roth-slovakia.sk.

Výrobky produktové rady ROTH:

sprchové zásteny ROTH:
 

 

produktová rada - Projektové riešenia:

sprchové zásteny ROTH

akrylátové vane a vane z liateho mramoru

vaničky samonosné 2 roky

vaničky na podmurovanie

vaničky z liateho mramoru

2 roky

ostatné (príslušenstvo, masážné panely, ...) 2 roky

Výrobky produktové rady - Projektové riešenia:

komplet sortiment 2 roky

Výrobky zakúpené na outlet.roltechnik.sk

komplet sortiment 2 roky

SK



III) ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 

Po nainštalovaní výrobku, v prípade poškodenia, už nebude uznaná reklamácia na výrobok.

 

 

 

 

*  

 
IV) NÁVOD  NA  ÚDRŽBU 
Sprchové zásteny a sprchovacie kabíny:

výplní sprchových zásten, ale tiež lakovaných kovových častí.
-

-

Upozornenie:
-

Údržba skla s hydrofóbnou povrchovou úpravou Roth ETC: 
-

-

výrobkov ROTH. 
Kúpacie vane a sprchové vaničky:

2.

 

 
Upozornenie: 
Odporúčanie výrobcu: -

čistiace prostriedky ROTH. 

V) PODMIENKY SERVISNÝCH PREHLIADOK

SERVISNÁ PREHLIADKA (sprchové zásteny) ZAHŔŇA:

SERVISNÁ PREHLIADKA NEZAHŔŇA:

 

 
 
VI) ZAOBCHÁDZANIE S OBALOVÝM MATERIÁLOM A S VÝROBKOM PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI:

-

SK



GUARANTEE CONDITIONS

by the period the product has been in claim procedure in case the claim 

list!

The guarantee period for the products is following

-
on made by authorized person (if this installation has been ordered within 

shower enclosures and shower cabins

 60 months

Project Solution (Sanipro) 24 months

 (acrylic and cast marble)

 - acrylic

 - cast marble 60 months

24 months

 - monolithic (PU)  
other products (drain, handles, pillows, …) 24 months

Note:

Limitation of the guarantee

improper manipulation

assembly instructions have not been followed.

-

installation or insufficient insulation. 

by the buyer, transport or any other third body 

 

Recommendation

(eventually its authorized installation) keep carefully for all the period of 

above documents.
 
Maintenance instruction

Shower enclosures and shower cabins
-

enclosures is very easy: 
 

 

the painted surfaces of metal parts. 
-

-

Note 

-
fore a tracks leaved by the mould are not a reason for claim

Maintenance of the glass with hydrophobic surface treatment

of acids.
-

year). This set is available with all distributors of ROTH products. 

Bath tubs and shower trays
-

oth and shiny in the entire structure and thanks to its properties there are 
very small deposits of microbes and dirt. Therefore we recommend just 

concentrates. 

product has to be removable (in upper direction) without any constructi-
on impacts!!!. 

2

Recommendation

by the producer.

EN



I) GARANTIEZEITEN

-

 60 Monate

Project Solution (Sanipro) 24 Monate

60 Monate

24 Monate

24 Monate

 24 Monate

II) BASISGARANTIE:

 

III) GARANTIEBEDINGUNGEN

-

-

-

-

konzipiert **

 

-

DIE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF

-

-

-

-
onsmaterialien

nicht anzuerkennen

Hinweis

-

DE



 

RU
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reklamacio@roltechnik.hu
www.roltechnik.hu/index.php/szerviz
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GARANTINĖS SĄLYGOS

GARANTINIS LAIKOTARPIS

montavimas buvo užsakytas).

Pastaba:
-

GARANTIJOS APRIBOJIMAS (NEGALIOJIMAS)

-

instrukcijos.

transportuotojas ar bet koks trečias asmuo. 
-

-

 

REKOMENDACIJA

metu.

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

DUŠO SIENELIŲ IR DUŠO KABINŲ

-

bet ir lakuotas metalines dalis.

STIKLO SU HIDROFOBINE PAVIRŠIAUS 
APSAUGA PRIEŽIŪRA

-

VONIŲ BEI DUŠO PADĖKLŲ PRIEŽIŪRA

ar keramikiniam praustuvui, bet kenkia akrilui bei lakui.

LT
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GARANCIJSKI POGOJI

-

da bo na kupčevo zahtevo popravil okvaro in pomanjkljivosti na izdelku 

je bil izdelek v postopku (popravilu), če se seveda izkaže da je bil zahtevek 
upravičen. Stranka je dolžna zahtevati popravilo izdelka v prodajalni kjer 
je izdelek kupila.

GARANCIJSKA DOBA ZA IZDELKE JE NASLEDNJA

nakupa).

60 mesecev

SaniPro 24 mesecev

 

60 mesecev

24 mesecev

24 mesecev

roka.  

OPOMBA:
 
Življenska doba stropne komponente (PVC strop) je lahko krajša od mini-

 
Življenska doba žarnic za hidromasažne kabine in kopalne kadi je lahko 

OMEJITEV GARANCIJE

 
-

lista). 
 

povezave, napak zaradi prevelike napetosti ali uporabe v neprimernih oz. 

nezadostne izolacije.

poškodb in sprememb hidromasažnih sistemov. Proizvajalec ne priznava 
zahtev za kompenzacijo škode povzročene s strani kupca, transporta ali 
katerekoli tretje osebe.

PRIPOROČILA 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

TUŠ KABINE IN PANELI

-
ževanje. Vzdrževanje tuš kabin in panelov je zelo enostavno:

-
zivnih snovi, ki povzročajo nepopravljivo škodo na steklu in barvanih 
površinah kovinskih delov.

-

mazivi (vodni vazelin ali silikonska maziva). Premikajoče dele je potreb-

OPOZORILO 

reklamacijo.

VZDRŽEVANJE STEKLA 
S HIDROFOBIČNO POVRŠINKO OBDELAVO

spiranje stekla s curkom tople vode. Po določenem času pa se sledi 

kislinskih koncentratov.
-

ROTH distributerjih.

KOPALNE IN TUŠ KADI

alkohol, aceton in podobnim.
2.

PRIPOROČILA

primerne montaže dobite na prodajnem mestu. 

SI



CONDITII DE GARANTIE

produsul a fost defect, in cazul in care reclamatia a fost acceptata de pro-

de unde a fost achizitionat produsul. 

in mod corect.

PERIOADA DE GARANTIE PENTRU PRODUSE

instalarii produsului facuta de o persoana autorizata (in cazul in care 

paravane si cabine de dus

60 luni

24 luni

cazi (din acril, din marmura compozita)

cadita - din acril

cadita - din marmura compozita 60 luni

cabine cu hidromasaj si sauna umeda, panouri hidromasaj 
(coloane), cazi cu hidromasaj, infracabinele 24 luni

cadita monolitica (compozit), 
alte produse (sifoane, manere, tetiere, ...) 24 luni

Nota: 

Perioada de folosinta a becurilor din cabinele si cazile de hidromasaj 

 

PIERDEREA GARANTIEI

instalare date de producator.

incorecta, defecte cauzate de supratensiune sau provenite din folosirea 

pentru defectele cauzate de transportul necorespunzator efectuat de 
vanzator sau de alta terta persoana.

RECOMANDARI

-
lui si eventual instructiunile de montaj si folosire pe toata perioada in care 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

PARAVENE SI CABINE DE DUS

foarte usoara:

contin materii abrasive. Produsele abrasive pot provoca deteriorari ire-
mediabile ale suprafetelor din sticla sau pe suprafetele metalice vopsite. 

-
rate de parfum pentru bai, si diferiti concentrati colorati.

trebuie facuta in functie de frecventa utilizarii produsului, cel putin o 
data de doua ori pe luna.

NOTA

instrumentului de polisat nu face obiectul unei reclamatii.

INTRETINEREA SUPRAFETELOR DE STICLA 
CU TRATAMENT SPECIAL

-

de acizi. 

frecventa utilizarii.

CAZI SI CADITE 

Materialul din care sunt fabricate cazile de baie si caditele este neted si 
lucios in toata structura sa si datorita proprietatilor sale depunerile de 

de curatat abrasive. 

alcool, acetona etc. ca si parfumuri sau coloranti concentrati. Cazile si ca-
ditele nu se vor monta prin zidire, acestea, in cazul in care este necesar, 

2 

pentru sticla. 

substanta polish auto. 

RECOMANDARI

intretinere si utilizare se primesc la vanzarea produselor. 
-

RO
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Generation

> Solar systems
> Heat pump systems
>  Solar heat pump 

systems

Roth Energy and Sanitary Systems 

Storage

Storage systems for 
> Domestic & heating water
>  Combustibles and biofuels
>  Rainwater and waste water

Application

>  Radiant heating and  
cooling systems

>  Pipe installation systems
> Shower systems

  Czech Republic
 
Roth Czech s.r.o. 

www.roth-czech.cz

  Slovakia
 
Roth Slovakia s.r.o. 

www.roth-slovakia.sk

  Hungary
 
ROTH Distributor Kft.

www.roltechnik.hu

  Lietuva
 
ROTH Lietuva, UAB 

 

  Latvia
 
SIA “AMIRELS“

  Poland
 
TOP-DESIGN S. C.

Łód

  Slovenia
 
KONIK d.o.o.


