
Vážení zákazníci,

zahradní vodovodní sloupek McRobin, který jste právě obdrželi, je konstruován jako venkovní 
přípojný bod pro vodu do vaší zahrady, na terasu apod.
Sloupek je určený pro rozvod užitkové vody, rozhodně neprošel žádnými testy na pitnou vodu a 
proto s ním také podle toho nakládejte,
Vnitřek těla sloupku může z výroby obsahovat drobné kovové částice, proto před prvním použitím 
sloupek důkladně propláchněte.
Těsnost svarů je testována tlakovým vzduchem ještě před jejich zakrytím, proto by měl být sloupek 
vodotěsný. Pokud byste nějakou netěsnost přece jen objevili, neváhejte nás okamžitě kontaktovat.

Se samotným sloupkem jste v příbalu obdrželi i tzv.nerezový spodek - podstavec určený jako 
ztracené bednění pro snadnou instalaci sloupku do betonového základu. Podstavec osaďte při 
betonáži do základu tak, aby horní hrana nerezové trubky lícovala s horní hranou základu. Závitové 
čepy tak zůstanou trčet z betonu ve správné výšce a rozteči a trubka podstavce vytvoří dutinu v 
základu, kterou prostrčíte přívodní potrubí. Trubku nerezového podstavce můžete nastavit podle 
potřeby (podle hloubky betonového základu) např. plastovou kanalizační trubkou KG 110.
Sloupek po zatvrdnutí betonu a po napojení na přívod vody přitáhněte přes přírubu k závitovým 
čepům okrasnými maticemi, které jsou také součástí příbalu. Nezapomeňte, že budete muset vždy 
před zimou sloupek vypustit. Proto je potřeba instalovat na přívodní trubku vypouštěcí ventil. Ten 
můžete ukrýt například v podzemní šachtici poblíž sloupku.

Věnujte dobrou pozornost výběru místa pro váš vodovodní sloupek. Sloupek bude působit ve vaší 
zahradě jako designový prvek, proto ho zbytečně neschovávejte. Je však zároveň důležité, abyste 
výběrem umístění sloupku eliminovali možnou hrozbu poranění způsobeného např.pádem na 
sloupek apod. Okolí sloupku udržujte suché. Vodu ze sloupku nechte odkapávat do odvodňovacího 
žlábku, nebo do místa vysypaného kačírkem či štěrkem.

Děkujeme vám, že jste si zahradní vodovodní sloupek McRobin zakoupili a věříme, že vám bude 
léta sloužit k vaší plné spokojenosti. 

McRobin

Důležité kontakty:

Robert Orel 608 223 720 
foglpikna@seznam.cz

Jaroslav Štekl 603 204 021
jaroslav@stekl.eu

Upozornění: Výrobek Zahradní vodovodní sloupek McRobin je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví ČR jako průmyslový vzor 
pod číslem zápisu 36536 v Databázi průmyslových vzorů s účinky na území ČR.
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