
Scandinavian Wood

Balia ogrodowa Norra
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ver. LM/050218

ThermoWood®



Spis treści

Scandinavian Wood

1. Wprowadzenie

2. Bezpieczeństwo 

3. Instalacja 

4. Użytkowanie i konserwacja 
4.1 Napełnianie balii wodą
4.2 Spuszczanie wody
4.3 Rozpalanie pieca
4.4 Zasady higieny
4.5 Konserwacja drewna
4.6 Okres zimowy

5. Dane techniczne



1. Wprowadzenie

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Balia ogrodowa VINGBERG przeznaczona jest wyłącznie do użytku na wolnym 
powietrzu. Jest wykonana z najwyższej jakości termowanej sosny skandynawskiej 
ThermoWood . Jednak z uwagi na naturalne właściwości drewna bardzo duże ®
znaczenie ma odpowiednie jej użytkowanie,  pielęgnacja i zabezpieczanie przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Postępowanie zgodnie z naszymi zaleceniami pozwoli na znaczne wydłużenie 
żywotności balii. Dzięki temu będą Państwo mogli dłużej cieszyć się 
niezapomnianymi chwilami w gronie rodziny i przyjaciół.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem balii, 
pracownicy naszego biura obsługi klienta są do Państwa dyspozycji i udzielą 
Państwu niezbędnych porad.

Życzymy odprężenia i relaksu przez 365 dni w roku!

Zespół Vingberg

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.

Scandinavian Wood



2. Bezpieczeństwo

Dla zachowania bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poniższych zaleceń!

Powierzchnia wewnątrz balii może być śliska - należy zachować szczególną ostrożność przy 
wchodzeniu i wychodzeniu. 

Podczas ogrzewania balii nie dotykać pieca i komina, ponieważ ze względu na swoją bardzo 
wysoką temperaturę mogą stać się przyczyną poparzeń. 

Po otwarciu pokrywy nie nachylać się i nie zaglądać do rozpalonego pieca, gdyż wydobywające 
się z niego gorące opary i iskry mogą doprowadzić do poparzeń.

Nigdy nie zostawiać  gorącej balii bez nadzoru po napełnieniu wodą. Jeśli zaistnieje potrzeba 
opuszczenia balii należy upewnić się, że ogień w piecu został wygaszony, i że jest ona 
zabezpieczona górną pokrywą. W przypadku braku pokrywy należy upewnić się, że balia jest 
całkowicie opróżniona z wody.

Dla bezpieczeństwa w pobliżu balii zawsze powinna się znajdować się gaśnica proszkowa. 

Dzieci mogą korzystać z balii wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i nigdy nie powinny 
pozostawać w pobliżu napełnionej i gorącej balii bez opieki. 

Nie należy nigdy wskakiwać do balii ani nie poddawać jej  innym nadmiernym obciążeniom, 
ponieważ  może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia balii. 

Aby zapobiec  odwodnieniu lub innym chorobom powodowanym wysoką temperaturą 
wskazane jest utrzymywanie temperatury poniżej 39° C i regularne picie wody. 

Przed skorzystaniem z balii kobiety w ciąży oraz osoby wymagające opieki medycznej powinny 
ten zamiar bezwzględnie skonsultować z lekarzem. 

Nie należy używać balii pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

W balii może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób (liczba ta jest ściśle okreśona w 
danych technicznych produktu). Przekroczenie zalecanej ilości osób może doprowadzić do 
uszkodzenia ciała lub balii. 
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3. Instalacja

Wybór odpowiedniego miejsca oraz właściwe przygotowanie podłoża ma bardzo istotny 
wpływ na bezpieczeństwo i trwałość balii.

Balię należy usytuować z dala od łatwopalnych obiektów lub przedmiotów, w bezpiecznej 
odległości od budynków. Iskry wydobywające się z pieca i komina mogą stanowić zagrożenie 
pożarowe. 

Balię należy ustawić na stabilnym i równym podłożu, np. na  legarach, płytach betonowych  lub 
podsypce żwirowej o gr. min. 15 cm, zapewniając jednocześnie wentylację od spodu oraz 
uniemożliwiając rozwój roślinności pod balią.  Nie należy umieszczać balii bezpośrednio na 
ziemi lub trawie. 

Montaż pieca i komina
Piec wewnętrzny jest przymocowany na stałe do ściany wewnątrz balii, przed użyciem należy 
zamontować  komin.
Piec zewnętrzny należy ustawić na stabilnym podłożu obok balii. Do połączenia z balią służą 
zamontowane króćce, które należy połączyć wężem i uszczelnić opaskami zaciskowymi 
(dostarczonymi w komplecie).

W zależności od wielkości balii i ilości osób z niej korzystających waga napełnionej balii może 
przekraczać 2 tony, dlatego też bezwzględnie należy zapewnić miejsce o odpowiedniej 
nośności. 

Podczas instalacji lub transportu nigdy nie należy toczyć balii, gdyż może to doprowadzić do 
nieodwracalnych uszkodzeń.
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4. Użytkowanie i konserwacja

Scandinavian Wood

Aby maksymalnie wydłużyć czas użytkowania balii należy bezwzględnie przestrzegać 
poniższych zasad użytkowania i konserwacji. 

4.1 Napełnianie balii wodą
W trosce o zdrowie naszych Klientów oraz środowisko naturalne, przy produkcji naszych 
wyrobów nie stosujemy żadnych chemicznych uszczelniaczy,  dlatego też balia może nie 
osiągnąć całkowitej szczelności (maksymalny dopuszczalny dobowy ubytek wody wynosi ok. 30 
litrów).
Należy zwrócić szczególną uwagę podczas pierwszego napełnienia balii wodą, kiedy drewno 
pęcznieje. Zjawisko pęcznienia jest naturalne i do czasu uzyskania pełnej szczelności mogą 
występować wycieki w miejscach połączeń oraz sęków. Również po dłuższej przerwie w 
użytkowaniu balia może ulec rozszczelnieniu. W zależności od warunków otoczenia 
uszczelnienie może trwać od kilku godzin do kilku dni. W tym przypadku podczas napełniania 
wodą można dokręcić śruby regulacyjne stalowych opasek i ponownie je poluzować po 
uszczelnieniu balii. 

4.2. Spuszczanie wody

UWAGA! Przed przystąpieniem do spuszczania wody należy się upewnić, że piec jest 
całkowicie wygaszony i wystudzony, w przeciwnym razie balia może ulec uszkodzeniu. 
W przypadku balii z piecem wewnętrznym spuszczanie wody odbywa się poprzez zawór 
spustowy znajdujący się w dnie balii. Balię z piecem zewnętrznym należy opróżniać najpierw 
przez zawór spustowy balii, po czym pozostałą część wody poprzez odpływ umieszczony w dnie 
pieca. 

Aby zapobiec wysychaniu drewna  i rozszczelnianiu balii, wskazane jest utrzymywanie wody w 
balii nawet jeśli jest nieużywana (z wyjątkiem okresu występowania mrozów). 

4.3 Rozpalanie pieca
Przed rozpaleniem pieca należy bezwzględnie napełnić balię wodą! 
Minimalny poziom wody, w zależności od rodzaju pieca powinien wynieść:
- piec wewnętrzny - min. 15 cm powyżej obudowy pieca
- piec zewnętrzny - min. 10 cm powyżej górnego dopływu wody z pieca.

Do  pieca należy używać twardego, sezonowanego drewna liściastego (np. buk, brzoza), w 
drobniejszych kawałkach, najlepiej nie dłuższych niż 30 cm. 
Przed każdym rozpaleniem należy sprawdzić drożność kanałów i komina oraz usunąć 
pozostałości popiołu, stosując odpowiednią  szufelkę. 

Rozpalanie pieca wewnętrznego
Piec wewnętrzny jest umieszczony wewnątrz balii. Aby go rozpalić, należy umieścić rozpałkę na 
dnie pieca i rozpalić ułożone na niej kawałki drewna. Piec wewnętrzny wyposażony jest w 
dodatkowy kanał nawiewny, zapewniający odpowiedni regulowany ciąg powietrza. 
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Rozpalanie pieca zewnętrznego
Piec zewnętrzny zamontowany jest na zewnątrz balii i połączony z balią dwoma 
przewodami wodnymi.  Woda podgrzewana jest w tym przypadku w wyniku cyrkulacji 
grawitacyjnej. Aby zapewnić właściwy ciąg powietrza, rozpałkę należy umieścić 
bezpośrednio pod kominem. 

Po wstępnym rozpaleniu pieca, gdy z komina zacznie wydobywać się dym, należy dołożyć 
drewna do połowy objętości komory spalania. 

Aby przyspieszyć czas nagrzewania wody i uzyskanie właściwej temperatury do kąpieli, 
należy: 
- zadbać, aby piec był wypełniony drewnem w 2/3 objętości, 
- dokładać drewno w odstępach 20-30 min.
- używać mniejszych kawałków drewna, ponieważ duże kawałki mogą spowodować 
zatkanie komory spalania i wydłużyć proces nagrzewania
- przykryć balię pokrywą, co może to skrócić czas nagrzewania o połowę,

Rekomendowana temperatura wody wynosi ok. 37-39° C.
Podgrzanie wody do temperatury 37° C może zająć od 1 do 5 godzin, w zależności od 
pierwotnej temperatury wody i temperatury powietrza. 

UWAGA! Piec powinien być opalany wyłącznie drewnem! Inny rodzaj paliwa może 
doprowadzić do trwałego  uszkodzenia pieca i stanowić poważne zagrożenie pożarowe. 

4.4. Zasady higieny

Utrzymywanie odpowiedniej czystości jest niezwykle ważne dla zdrowia i higieny. Należy 
pamiętać, iż podgrzewanie wody ma znaczący wpływ na rozwój bakterii i drobnoustrojów. 

W zależności od częstotliwości korzystania z balii, poniższe czynności pozwolą na dłuższe 
utrzymanie jej higieny i czystości. 
- przed kąpielą w balii zawsze należy wziąć prysznic,
- należy używać środków antybakteryjnych,
- używać pokrywy ograniczającej przedostawanie się do wody liści i innych zanieczyszczeń. 

Zalecane środki do dezynfekcji wody
Z uwagi na niszczący wpływ chloru na elementy stalowe i aluminiowe rekomendujemy 
używanie środków bezchlorowych, np. środek do dezynfekcji basenów BioCool. W sytuacji, 
kiedy ta sama woda będzie używana przez dłuższy czas, najlepszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie systemów filtracji piaskowej w połączeniu ze środkiem nie zawierającym 
chloru. 

4. Użytkowanie i konserwacja - cd.



5. Dane techniczne
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Model:                                                                                     Norra#185                        

Wymiary zewnętrzne: 
- średnica:                                                                                  185 cm                               
- wysokość zewnętrzna:                                                          120 cm                               

Pojemność:                                                                             ca. 2.000 l                          
 
Waga netto:                                                                             ok. 230 kg                         

Ilość miejsc:                                                                             6-8 osób                              

Materiały:

- sosna skandynawska ThermoWood®
- piec i opaski ze stali nierdzewnej
- ławki z drewna osikowego
- piec ze stopu aluminium marine
- komin ze stali nierdzewnej

4. Użytkowanie i konserwacja - cd.
4.5 Konserwacja drewna

UWAGA! Zabezpieczamy wyłącznie zewnętrzną stronę balii.  Do utrzymania czystości 
wewnątrz można zastosować na przykład półpłynne szare mydło. 

Balie Vingberg produkowane są z najwyższej jakości sosny skandynawskiej, poddanej 
dodatkowo obróbce termicznej wg technologii opatentowanej w Finlandii - 

ThermoWood®. 
Zastosowanie ThermoWood do budowy balii zwiększa odporność na pleśń i  podwyższa ® 
stabilność wymiarową drewna, ograniczając zarazem rozszczelnianie balii. Drewno 
termowane wymaga jedynie pielęgnacji olejem zabezpieczającym przed promieniowaniem 
UV (1-2 razy w roku).  

4.6 Okres zimowy

W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera, a balia jest nieużywana należy 
spuścić wodę, gdyż tworzący się lód może uszkodzić balię i piec. 
Wszelkie dodatkowe urządzenia typu pompa wody, powietrza, filtr itp. powinny zostać 
zdemontowane i zabezpieczone przed działaniem mrozu.
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