
Návod k použití - ZICO  Brolly  Systém + zimní přehoz 

 
Brolly je vyrobeno z kvalitního materiálu s vodním sloupcem 5000mm. Přední (vstupní) část lze zcela odepnout 

(upevňuje se pomocí masivního zipu). K odvětrání slouží celkem čtyři uzavíratelné větrací otvory ( jeden vzadu, 

tři vpředu) s moskytiérou. Větrací otvor na dveřích lze překrýt slídovým oknem, které se upevňuje pomocí 

suchého zipu. Suchý zip je po celém obvodu okna, takže při správném upevnění dovnitř nezatéká. Stabilitu 

bivaku zajišťuje deštníková konstrukce, stanové kolíky a čtyři výškově nastavitelné podpůrné tyče, které jsou ve 

spodní části opatřeny závitem pro zavrtání do země. Součástí dodávky je odepínací podlážka (suchý zip) a 

kvalitní transportní taška s vyztuženým popruhem na rameno. Jelikož jsme testovali tento produkt více než dva 

roky, zařadili jsme do standardní výbavy funkční zimní přehoz (materiál 5000mm). Důvodem byla možnost 

zatékání zejména při přechodu materiálu z teplého (auta) do zimního období (dilatace a pnutí materiálu ve švech) 

nebo běžná únava materiálu jeho častým používáním. Unikátní zimní přehoz tedy zaručuje 100% nepromokavost 

a navíc zvyšuje celkovou stabilitu systému brolly proti větru a jeho dlouhou životnost proti konkurenčním 

produktům. 

 

Rozměry : 250 x 200 x 125 (výška) cm 

Transportní rozměry : 185 x 20 x 20 cm 

Hmotnost setu : 12kg 

 

Montáž: 

1) Vyjmeme z tašky všechny komponenty. 

2) Odšroubujte zajišťovací šroub ve středové části deštníkové konstrukce a zatažením za provázek 

roztáhněte deštník 

až po konečné zacvaknutí zajišťovací zarážky. Následně zajistěte roztaženou konstrukci našroubováním 

zajišťovacího šroubu. 

3) Do koncovek našroubujte čtyři výškově nastavitelné tyče. Připněte přední stěnu pomocí našitých 

suchých zipů a výšku tyčí upravte tak, aby spodní okraj přední stěny kopíroval terén. 

4) Celý obvod pečlivě zakotvíme stanovými kolíky, které jsou součástí výrobku. 

5) Odšroubujte plastovou čepičku z vnější strany středu konstrukce a přetáhněte zimní přehoz přes 

postavené Brolly. Přehoz srovnejte a plastovou čepičku zašroubujte zpět. Spodní část přehozu ukotvěte 

kolíky.  

6) Dle Vašeho zvážení zvolte variantu s moskytiérou nebo slídovým oknem.  Při instalaci okna dbejte na 

to, aby byl suchý zip spojen po celém obvodu. 

7)    Pomocí suchých zipů instalujeme podlážku 
 

 

Záruční podmínky : 
 
Firma ZICO CZ s.r.o. poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců od data prodeje. 
Při uplatňování reklamace je nutno doložit doklad o nákupu, na kterém je čitelně vyznačen datum prodeje. 
Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. Výrobce, dovozce ani 
prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením pokynů k používání, nesprávnou nebo nešetrnou 
manipulací. O uznání či neuznání reklamace v záruční době rozhoduje technik firmy ZICO CZ s.r.o. 

          

 
 

Další informace o tomto i ostatních výrobcích naleznete na internetových stránkách www.zico.cz v příslušných 
sekcích. 
 
 
Do obchodní sítě dodává : 
ZICO CZ s.r.o.   tel./fax : +420 495532718 
Pražská 8    zico@zico.cz 
500 04 Hradec Králové  www.zico.cz 
 
 
                 

 

 

 

http://www.zico.cz/

