
 

 
 
                             
 
 
 

MONTÁŽ A ZPROVOZNĚNÍ INTERIÉROVÉ SAUNY KARIBU 

 
 
 
 

    Vážení zákazníci, nabízíme Vám službu montáže a zprovoznění vybraných 

modelů vnitřních saun KARIBU zcela ZDARMA po celé ČR.  
 

Zákazník hradí pouze náklady na dopravu montážní posádky z adresy 
provozovny : Třebihošť 229, 54401 Dvůr Králové nad Labem na adresu 

montáže a zpět. 
 

Pro bezproblémovou montáž a zprovoznění vnitřní sauny, zákazník zajistí 

stavební připravenost tak, aby odpovídala všem předepsaným standardům. 
 

Prostor pro saunu, ve kterém má být sauna umístěna, musí mít možnost 

odvětrání. Pro montáž sauny a její následné provozování je nejvhodnější 
pokojová teplota. Teplota pracovního prostředí v žádném případě nesmí být 

nižší než 10 °C. V bezprostřední blízkosti místa montáže je nutno zajistit volný 

prostor pro snadnou manipulaci rozměrných dílů sauny. 
Pro samotnou montáž je nutné zajistit v dosahu místa montáže přívod el. 
energie pro ruční elektrické nářadí. 
Zákazník si provádí svépomocí prostupy zdí ( vyžaduje-li to situace ) ještě před 
příjezdem montážní posádky. 

 

Dále zákazník zajistí přívod kabelu co nejblíže k topidlu. Kabel zakončete v 

zapuštěné krabičce se svorkovnicí nebo wago svorkami. Přívod se provede 

pomocí kabelu s příslušným průřezem, nejčastěji CYKY J 5x2,5mm2 a jištění 
přívodního kabelu (pro kabel CYKY J 5x2,5mm2

 to bude Jistič B16/3) musí  
odpovídat platným normám ČSN (viz tabulka níže).  
Přívodní kabel musí být samostatně chráněn – proudovým chráničem 30 A. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Zapojení Příkon Přívodní Požadovaný 

  kabel jistič  

230 V 1N 2-2,3 kW CYKY 3x1,5 1x10  

 2,5-3,5 kW CYKY 3x2,5 1x16  

 4,5-5 kW CYKY 3x4 1x25  

 5,5-8 kW CYKY 3x6 1x35  

 9-13,5 kW Nelze Nelze  

 15-16,5 kW Nelze Nelze  

 16,5-20 kW Nelze Nelze  

 21-33 kW Nelze Nelze  

400 V 2N 2-3,6 kW CYKY 4x1,5 2x10 tř.B 

 2,5-3,5 kW CYKY 4x1,5 2x10 tř.B 

 4,5-5 kW Nelze Nelze  

 5,5-8 kW Nelze Nelze  

 9-13,5 kW Nelze Nelze  

 15-16,5 kW Nelze Nelze  

 16,5-20 kW Nelze Nelze  

 21-33 kW Nelze Nelze  

400 V 3N 2-3,6 kW Nelze Nelze  

 2,5-3,5 kW CYKY 4x1,5 2x10  

 4,0-7 kW CYKY 5x1,5 3x10  

 8-11 kW CYKY 5x2,5 3x16  

 11-15 kW CYKY 5x4 3x20  

 15-20 kW CYKY 5x6 3x25  

 20 kW CYKY 5x6 3x35  

 21-33 kW CYKY 5x6 3x50  
 
 

 

Podlaha musí být odolná případným teplotním rozdílům. Odpovídající 

požadavkům je dlažba keramická, nevyhovující je naopak například linoleum. 
 

V případě nedokončení montáže z důvodu stavební nepřipravenosti bude 
objednavatel povinen hradit náklady na dopravu i v náhradním termínu. 

 

 

 
 


