CENÍK SLUŽEB - ARCTIC SPAS - vířivky

Ceník je platný od 16.2. 2018

ZAZIMOVÁNÍ

1.
Důvod:

Dlouhodobá absence nebo nevyužívání vířivky v zimních měsících. Například jedete-li na delší dovolenou, nemoc nebo prostě se
rozhodnete vířivku v zimních měsících nevyužívat. Taková doba, kdy se rozhodnout vodu vypustit a odpojit vířivku je minimálně 3 týdny
a více v zimních měsících. Nestačí totiž vodu jen běžně vypustit, protože voda zůstane i v hadicích, v čerpadlech a topení a při
zamrznutí by došlo ke zničení těchto zařízení.

Popis činnosti:
* Kontrola jakosti vody. Pokud je vířivka znečištěna, voda zapáchá nebo na stěnách je usazen vodní kámen, doporučujeme provést
alespoň částečné vyčištění nebo odstranění vodního kamene. Čištění není součástí zazimování - více viz čištění.

*
*
*
*
*

Vypuštění vody ze skořepiny
Vypuštění a vyfoukání vody z hadic, topení a čerpadel
Vysušení a vytření vnitřku skořepiny, očištění podhlavníků, krytu
Zběžná kontrola stavu vířivky a její technologie (kontrola těsnosti, stavu, …)
Poučení zákazníka - v případě, že si bude vířivku napouštět sám

Délka trvání:
Cena:
Požadavek na zákazníka:

2.

cca 1 - 1,5 hod
1 000 Kč
Přístup k jističi. Kanál, nebo jiný prostor kam vypustit vodu. Zásuvku 230 V do 15 m od vířivky (pro
elektrické nářadí).

ÚDRŽBA CEDROVÉHO KABINETU

Důvod:
Cedrové dřevo je velmi odolné proti povětrnostním vlivů a proti škůdcům. Neošetřované dřevo však šedne a proto je lépe ho pravidelně
natírat ochranným prostředkem. Doporučuje se jednou ročně. Dřevo tak bude chráněno před vodou a UV zářením a také bude vypadat
stále jako nové.

Popis činnosti:
Oprava rýh a odřenin, obroušení, začištění, …
Odmontování servisních dvířek, kontrola těsnosti vířivky a vnitřní technologie, elektrorozvodů, …
Natření kabinetu a dvířek originálním prostředkem, chránící dřevo a dávající původní zabarvení.
Utření vlhkých částí a zkompletování

Délka trvání:
Cena:
Požadavek na zákazníka:

3.

cca 2 hod
1700 kč včetně laku
(Natírat je možno jen s výhledem na 24 hod. bez deště a teplota musí být více jak 10°C.)

ČIŠTĚNÍ VÍŘIVKY

Důvod:
Čištění vířivky je možno naplánovat na běžnou výměnu vody nebo v případě znečištění (voda silně zapáchá, na stěnách je usazený
kámen, znečištěné potrubí (usazeniny), a podobně.

Popis činnosti:
Je-li usazení vodního kamene. Rozpustit přípravkem Dekalko v teplé vířivce, zamíchat a nechat působit cca přes noc. Zamíchat
vypustit a znovu napustit. (Vhodný přípravek například Dekalko 2 balení. Nechat působit cca 5 hodin nebo přes noc. Vhodné provést
samostatně třeba den dopředu).

*
*
*
*

Vyčištění vířivky použitím přípravku na čištění vířivých van. Vyčištění okraje vířivky, podhlavníků, límce.
Vypuštění vody, napuštění vody zamíchání - oplach, vypuštění vody. Revize filtru, proplach filtru.
Napuštění vody. Startovací chemie. Vyčištění termokrytu. Kontrola vnitřku termokrytukrytu, vyčištění …
Kontrola, těsnosti, revize technologie, elektrorozvodů, …

Délka trvání:
Cena:
Požadavek na zákazníka:

4.

Závisí na míře znečištění a rychlosti napouštění vody. Asi 1 - 3 hodiny.
400 Kč/hodina včetně standardního použití množství chemických přípravků
Přístup k jističi. Kanál, nebo jiný prostor kam vypustit vodu. Zahradní hadici s vodou pro napouštění vířivky.
Zásuvku 230 V do 15 m od vířivky (pro elektrické nářadí).

CESTOVNÉ

Cena:

9 Kč/km

Arctic Spas - vířivky
Bohunická cesta 15, Moravany

servis@arctic-spas.cz

Tel.: 605 341 800

www.arctic-spas.cz

(tam i zpátky počítáno z Moravan, pokud není dohodnuto jinak)

CENÍK SLUŽEB - ARCTIC SPAS - vířivky
5.

Ceník je platný od 16.2. 2018

CELKOVÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA

Důvod:
Vše v jednom. Při této prohlídce provedeme kompletní údržbu vířivky, tedy její vyčištění, výměnu vody, renovaci kabinetu, včetně celkové servisní prohlídky
funkčnosti vířivky a všech jejich komponentů. Zajištěním bezproblémového stavu bude vířivka nadále fungovat efektivně a spolehlivě. Takovou to prohlídku
doporučujeme provést jednou ročně.

Popis činnosti:
* Vyčištění vířivky - viz bod 3. ceníku
* Údržba cedrového kabinetu - viz bod 2. ceníku
* Prohlídka celkové kondice vířivky
- odmontování všech servisních dvířek
- kontrola šroubových spojů u čerpadel a ohřevu zda jsou dotaženy a netečou
- kontrola všech konektorů, kabelů a zemnících kabelů připojených do kontroleru
- kontrola funkčnosti a těsnosti všech ventilů (rozdělovače proudu, vodopádu, krčních trysek, …)
- kontrola těsnosti všech hadic a PVC spojů
- kontrola těsnosti všech trysek (vodních i vzduchových) včetně hadic
- kontrola AO/PeakOzone/Onzen/SpaBoy zda správně funguje. Kontrola záruky a prověření, zda potřebuje vyměnit.
- ujištění se, že všechny hadicové spony jsou dotaženy a v pořádku
- kontrola chodu vířivky v ostrém chodu
- kontrola displeje, kontrola teploty vody a správného měření, menu vířivky
- kontrola všech čerpadel (motorů) při chodu
- kontrola vzduchovadla (kontrola SuperJet)
- kontrola světel, včetně jejich digitálních efektů
- kontrola těsnosti ventilů

Podmínky:
Prohlídka zahrnuje celkovou kontrolu a drobné opravy. Opravy většího charakteru dle použitého/dostupného náhradního dílu.
Vyměněné díly, které nejsou v záruce zákazník uhradí zvlášť. Před tímto úkonem bude zákazník na to upozorněn.
Zákazník zajistí přístup k jističi vířivky a také k zásuvce 230V do 15m od vířivky (pro elektrické nářadí).
Zákazník zajistí adekvátní zdroj vody (zahradní hadice) a místo kam je možno vypouštět vodu.
Okolí vířivky bude technikem dáno do původního stavu.

Délka trvání:
Cena:

6.

3 - 4 hod v závislosti na výše uvedených podmínkách a provedených pracech
2 500 Kč

POZÁRUČNÍ SERVIS

Cena:
Požadavek na zákazníka:

450 Kč / hodina
(Zpřístupnění vířivky, 230 V pro nářadí, případná možnost vypuštění vířivky, ... )
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