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Dane sprzedającego: 

BEST Justyna Ślązak 

Pl. Wolności 12 

09-300 Żuromin 

Kontakt: 

Tel. 660 767 004 

Email: bartels@wp.pl 

 



 
 
 
 

2 
 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
 

W celu zachowania bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poniższych zaleceń! 

 

Beczka do schładzania przeznaczona jest do zażywania zimnych kąpieli typu schładzanie po 

saunie lub morsowanie.  

 

➢ Przed rozpoczęciem korzystania z beczki zaleca się konsultację lekarską odnośnie 

ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z beczki, spowodowanych stanem zdrowia. W 

szczególności dotyczy to osób: z problemami z układem krążenia i/lub z chorobami serca, osób 

z niskim lub wysokim ciśnieniem krwi, osób z cukrzycą, osób cierpiących na otyłość. 

➢ Kobiety w ciąży lub kobiety, które mogą być w ciąży, powinny skonsultować się z lekarzem w 

celu możliwości / ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z beczki.   

➢ Dzieci mogą korzystać z beczki wyłącznie pod opieką osób dorosłych i nigdy nie powinny 

pozostawać w pobliżu napełnionej wodą beczki bez nadzoru. Należy pamiętać, że nawet zakryta 

beczka nie stanowi wystarczającego i jedynego zabezpieczenia przed ryzykiem utonięcia. 

➢ W beczce może przebywać jednocześnie jedna osoba. 

➢ Beczka napełniona wodą powinna być zabezpieczona górną pokrywą, a w przypadku braku 

pokrywy – beczkę należy całkowicie opróżnić z wody.  

➢ Powierzchnia wewnątrz beczki oraz w jej otoczeniu może być śliska – dlatego też należy 

zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu. 

➢ Wskakiwanie do beczki jest bezwzględnie zabronione, gdyż może spowodować uszkodzenia 

ciała. 

➢ Spożywanie wszelkich używek typu alkohol, narkotyki i/lub inne środki odurzające przed lub w 

trakcie korzystania z beczki może prowadzić do utraty przytomności i ryzyka utonięcia. 

➢ Jakikolwiek sprzęt elektryczny (m.in. telefon, radio czy telewizor) powinny znajdować się w 

odległości minimum 2 m. od beczki. 

 
 

POSADOWIENIE BECZKI 
1. Przygotowanie miejsca   
➢ Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego miejsca a także właściwe przygotowanie podłoża 

ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość beczki. 

➢ Zarówno podczas transportu jak i instalacji beczki nigdy nie należy toczyć jej, gdyż spowoduje 

to trwałe uszkodzenie konstrukcji! 

➢ Beczka w standardzie posiada drewnianą konstrukcję dna z legarami stanowiącymi elementy, 

na których beczka stoi. Legary zapewniają stabilne posadowienie oraz właściwą wentylację 

beczki od spodu. 

➢ Beczkę należy ustawić na równym i utwardzonym podłożu, np. na płytach betonowych, kostce 

lub podsypce żwirowej (grubość minimum 15 cm), zapewniając w ten sposób wentylację od 

spodu oraz uniemożliwiając rozwój roślinności pod beczką.  

WAŻNE Nie należy ustawiać beczki bezpośrednio na ziemi lub trawie. 

➢ Poniższa tabela przedstawia dane techniczne beczki. 

 

Wielkość balii / średnica wewnętrzna (cm) 78/100 100 

Waga (kg; bez wody) ~ 100 120 

Pojemność (m3) ~ 0,5 0,6 

 

*wymiary zewnętrzne/średnica: + 10 cm  

**wysokość wewnętrzna: 100 cm. 

***wysokość zewnętrzna: 115 cm. (bez pokrywy) 
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UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA BECZKI 
W celu zapewnienia bezpiecznego i długotrwałego użytkowania beczki należy bezwzględnie stosować się  

do poniższych zaleceń! 

 

1. Zasady higieny 

Poniższe czynności pozwolą na dłuższe utrzymanie czystości wody, a tym samym zachowania 

odpowiedniej higieny:  
• przed kąpielą w beczce zaleca się wziąć prysznic, 

• przed wejściem do beczki należy zadbać o czystość stóp, 

• należy używać środków antybakteryjnych, 

• podczas nieużywania beczki – zakrywać beczkę pokrywą, aby ograniczyć dostawanie się do 

wody zanieczyszczeń typu liście, owady. 

 

➢ Do utrzymania czystości wnętrza beczki możemy stosować preparaty typu szare mydło, 

witamina C. 

 

2. Konserwacja drewna 

Tylko zewnętrzna strona beczki jest zabezpieczana preparatami.  

Beczka zabezpieczona jest w procesie produkcji dwuetapową impregnacją: impregnat grunt + olej 

naturalny do drewna, chyba że zostało w zamówieniu ustalone inaczej. 

 

➢ Malowanie i konserwacje drewna należy wykonywać obowiązkowo 2 razy do roku lub częściej, 

kiedy jest to potrzebne i uzasadnione, aby zabezpieczyć i zakonserwować balię. 

➢ Preparat do malowania powinien zapobiegać nadmiernemu wysychaniu oraz zawilgoceniu, 

powinien izolować od wody i słońca, 

➢ Biorąc pod uwagę indywidualne oczekiwania klientów dopuszcza się stosowanie według 

uznania środków konserwujących lub barwiących drewno z wyłączeniem lakierów i lakiero-

bejc.  

➢ Stosowanie preparatów konserwujących zawsze zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. 
  
 

3. Beczka zimą 

➢ Zimą na czas nieużywania beczki oraz gdy temperatura spada poniżej zera należy spuścić wodę 

z beczki, gdyż tworzący się lód może ją uszkodzić. 
 
 
 

WARUNKI GWARANCJI 
1. Producent zapewnia użytkownika o dobrej i prawidłowej jakości zakupionego produktu. 

2. Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedanym produkcie, które to usuwane będą w okresie gwarancyjnym bezpłatnie. 

3. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku: 

➢ niewłaściwego użytkowania lub dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione, 

➢ nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, 

➢ uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu, 

➢ uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych  

z zaleceniami producenta materiałów, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników 

noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), 

➢ wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu, 

➢ naturalnego starzenia się drewna, które może zmieniać kolor oraz mogą pojawiać się 

pęknięcia, 

➢ działania czynników atmosferycznych takich jak m.in. promienie słoneczne, opady 

atmosferyczne, które powodują zmiany w strukturze drewna (pęknięcia, szczeliny, 

przebarwienia). 
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4. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku 

zastosowania komercyjnego oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i 

zastosowania konsumenckiego. 

5. Warunki gwarancji pieca określa oddzielny dokument producenta. 

6. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów 

eksploatacyjnych, jak: żarówki. 

7. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkt w przypadku: 

➢ stwierdzenia jakiejkolwiek modyfikacji produktu, 

➢ stwierdzenia przez Producenta, iż przyczyną reklamacji jest niedopełnienie zasad opisanych  

w powyższym dokumencie. 

8. W przypadku nieuznania reklamacji produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne 

żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztów przesłania produktu do Nabywcy. 

9. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienia łącznie następujących 

warunków: 

➢ pisemne ewentualnie za pośrednictwem poczty e-mail zgłoszenie reklamacji zawierające: 

nazwę towaru, datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami 

dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu, 

➢ okazanie oryginału umowy kupna, faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu, 

➢ dostarczenie reklamowanego produktu osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika 

(spedytora) do siedziby Producenta, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Producentem. 

10. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu lub dostawy części 

zamiennych. 

11. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu naprawy 

uznanych roszczeń gwarancyjnych. 

12. W przypadku uznania reklamacji Producent zwróci reklamującemu uzasadnione koszty 

dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika. 

13. Producent zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi 

związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie 

sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie 

obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Producenta. 

14. Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 30 dni roboczych 

od daty rozpatrzenia reklamacji. 

15. W przypadku naprawy produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres. 

16. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Producenta. 

17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty  

i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub 

uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów 

towarów zastępczych itp. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 

Cywilnego. 


