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Krycí plachta karavanu či obytného auta HTD 

Výběr krycí plachty 

Pro výběr správného rozměru je nutné změřit nejdelší část Vašeho karavanu či obytného vozu 

a výsledným rozměrem se trefit do rozměrových rozmezí uvedených u jednotlivých typů plachty. Prostým 

uvedením typu karavanu či obytného automobilu není možné určit správný rozměr plachty. 

Před nasazením plachty 

 Ujistěte se, že jsou všechna střešní okna zavřená, případná satelitní anténa sklopená.  

 Zajistěte, aby byl povrch karavanu či obytného vozu čistý a suchý, tím se vyhnete zbytečnému 

poškrábání způsobenému nečistotami uvíznutými mezi plachtou a střechou. 

 Plachtu nenasazujte za větrných podmínek. 

 Zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické i plynové systémy vypnuté a nikdy je nepoužívejte při 

nasazené plachtě. 

 S nasazenou plachtou nikdy nejezděte, karavan s ní nikdy nepřipojujte k autu. 

Nasazení plachty 

 Krok 1: Opatrně vyjměte plachtu z pytle. 

 Krok 2: Podle označení na plachtě určete předek a vyrolujte směrem dozadu. Nejlépe s pomocí 

druhé osoby plachtu uchopte po obou předních stranách a napněte. Poté začněte plachtu opatrně 

směrem zepředu dozadu natahovat na střechu karavanu či obytného vozu a dbejte na to, aby 

plachta hladce klouzala po střeše karavanu, aniž by se o cokoliv zadrhla. 

 Krok 3: Upravte polohu plachty a ujistěte se, že dobře sedí na tělo karavanu či obytného auta. 

 Krok 4: Pomalu uzavřete oba zipy, obě strany zipu k sobě můžete jemně přitahovat pro hladší 

zapnutí. 

 Krok 5: Protáhněte popruhy na obou stranách pod podvozkem tak, aby byly správné popruhy proti 

sobě. 

 Krok 6: Zapněte popruhy do sebe a upravte je, aby krycí plachta kvalitně a pevně seděla. 
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Péče o plachtu 

 Zajistěte, aby na plachtě natažené na karavanu či obytném autě nevznikaly provisy, ve kterých by se 

mohly tvořit louže. V takovém případě by plachta mohla ztrácet svojí voděodolnost. Jednotlivé mezery 

mezi okny, klimatizací, satelitem apod. je lepší vypodložit tak, aby se vzniku provisů zamezilo. 

 Nepřepínejte zbytečně vypínací popruhy, předejdete tak poškození uchycení jednotlivých popruhů a 

tím celistvosti kompletní plachty. 

 Nevracejte složenou plachtu zpět do vaku, pokud není úplně vysušená a čistá. Omezíte tak vznik plísně 

a poškození plachty. 

 Nepoužívejte na plachtu jakékoliv čisticí prostředky, které mohou narušit její impregnaci. Jakékoliv 

nečistoty odstraňujte pouze horkou vodou a houbou. 

 Při péči o plachtu rozhodně nepoužívejte pračku či sušičku. 


