SX01

Model .

Uživatelská p íru ka & návod k montáži
ED1012-B1

714431207
Konstruk ní rozm ry
* velikost zaokrouhlena na nejbližší
celou stopu (1 stopa = 30,5 cm)

*Rozm ry cca Rozm ry základny Skladovací prostory

GD1012-D1

UPOZORN NÍ: N KTERÉ DÍLY MAJÍ
OSTRÉ HRANY. PROTO BU TE P I
MANIPULACI S NIMI OPATRNÍ,
ABYSTE NEDOŠLO KE ZRAN NÍ. Z
BEZPE NOSTNÍCH D VOD SI P ED
MONTÁŽÍ P E T TE INFORMACE O
BEZPE NOSTI, KTERÉ JSOU
OBSAŽENY V TÉTO P ÍRU CE. P I
MANIPULACI S KOVOVÝMI ÁSTMI
NOSTE RUKAVICE.
Vn jší rozm ry
Vnit ní rozm ry
(roh st echy-roh st echy)
(st na-st na)
Ší ka Hloubka
Výška
Ší ka Hloubka Výška

Dve e
Otevírání
Ší ka Výška

A2

NEŽ ZA NETE....

Uživatelská p íru ka:
P ed zahájením montáže se seznamte s p íslušnými požadavky stavebního zákona ohledn
umíst ní i základ . Prostudujte si tuto uživatelskou p íru ku. P íru ka obsahuje d ležité
informace a užite né rady, které mohou montáž zjednodušit a zp íjemnit.
Pokyny k montáži:
Jsou obsaženy v této p íru ce a obsahují veškeré informace týkající se Vašeho konstruk ního
modelu. P ed zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a b hem montáže dodržujte
po adí jednotlivých krok , což Vám pom že dosáhnout požadovaného výsledku.
Základy a ukotvení:
Z d vodu v tší stability je t eba skladovací domek ukotvit. Je nutno vytvo it pat i ný podklad,
na kterém bude moci stát domek v rovin . Sou ástí dodávky není materiál pot ebný k
vytvo ení základ a ukotvení.
Díly a seznam díl :
Ujist te se, zda máte veškeré díly, které budete pot ebovat k montáži.
• Na dílech naleznete p íslušná ísla díl . Tato ísla (p ed -) musí souhlasit s ísly v
seznamu díl . Seznam díl naleznete na stran 9.
. Pokud zjistíte, že ur itý díl chybí, kontaktujte svého prodejce
• Porovnejte seznam díl s obsahem karton . Nejd íve se spojují n které jednotlivé díly
do v tších celk , které se použijí p i další montážní innosti.
• Seznamte se s ná adím a spojovacími prvky, které usnadní montáž. Jsou zabaleny v
kartonech a slouží k urychlení montáže.
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A3

NAPLÁNUJTE SI....

P edpov po así: den montáže by m l být beze srážek a v tru. Nedoporu ujeme montáž p i
v trném po así. Podklad by m l být suchý a bez bláta.
Týmová práce: je-li to možné, m lo by se na montáži domku podílet dv i více osob. Jedna
osoba m že instalovat ásti nebo panely a druhá osoba m že p ipravovat spoje a ná adí.
Ná adí a nástroje: p i montáži domku budete pot ebovat následn vyobrazené základní
ná adí a nástroje. Nejd íve se musíte rozhodnout ohledn zp sobu ukotvení a vytvo ení
podkladu, poté sestavte kompletní seznam pot ebného materiálu.

Neobejdete se bez
ochranných brýlí
šroubováku (s tvrzenou
magnetickou špi kou)
Upozorn ní: elektrický šroubovák
nebo rychlovrta ka m že urychlit
montáž až o 40 %.

Neobejdete se bez
pracovních rukavic
štaflí
pracovního nože/n žek
kleští
vodováhy
svinovacího metru

Šet
-

í as
klí
elektrická/bezš rová vrta ka
provázek (pro vyzna ení
základního rámu)

P íprava podkladu
kladivo a h ebíky
rý nebo lopata
ru ní pilka
d evo a/nebo beton

Výb r a p íprava místa montáže: p ed montáží je t eba vybrat vhodné místo pro umíst ní
domku. Nejvhodn jší je rovný a dob e odvodn ný podklad.
• Nezapome te, že p i montáži budete pot ebovat volný prostor. Ujist te se, že jste
ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dve í a že je kolem domku dostate ný
p ístup pro p ipevn ní šroub z vn jší strany domku.
• Než p istoupíte k vlastní montáži, musíte vytvo it základy a p ipravit ukotvovací
systém.
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BEZPE NOST P EDEVŠÍM....

A4

B hem montáže domku je t eba dodržovat bezpe nostní pokyny.
• P i manipulaci s jednotlivými
konstruk ními díly postupujte opatrn ,
mohou mít ostré hrany. B hem montáže
nebo údržby noste pracovní rukavice a
dlouhé rukávy, chra te si o i.

• P i používání ná adí bu te opatrní.
Pokud budete používat elektrické nástroje,
seznamte se s jejich používáním.

bezpe ná hrana
ostrá
hrana

ostrá
hrana

bezpe ná hrana

• V míst montáže by se nem ly pohybovat
d ti ani zví ata, jinak hrozí riziko vzniku
nehod a úraz z nepozornosti.

• Nikdy se neopírejte plnou vahou o
st echu domku. P i používání štaflí se vždy
ujist te, že jsou stabiln postavené.

• Pokud chybí n který díl, neza ínejte s
montáží. Nedostav ný domek m že snadno
poškodit vítr.

• Pokud vane vítr, odložte montáž na
bezv trný den. Velké plochy, vystavené
v tru, kladou velký odpor, snadno ztratí
stabilitu a mohou montáž zna n
zkomplikovat.
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A5 Web

PÉ E & ÚDRŽBA....

Údržba povrchu: pro zvýšení odolnosti je t eba vn jší povrch pravideln istit a ošet ovat.
Jakmile objevíte poškození i škrábance, v nujte pozornost jejich odstran ní. Nejd íve
o ist te povrch drát ným kartá em, omyjte jej vodou a naneste nát r podle pokyn výrobce.
St echa: pomocí dlouhého košt te s jemnými št tinami odstra ujte ze st echy listí i sníh.
T žký sníh na st eše m že domek poškodit a hrozí rovn ž nebezpe í úrazu.
Dve e: prostor dve í by m l být bez ne istot, jinak hrozí nebezpe í jejich vypadnutí. Dve ní
záv sy by se m ly každý rok promazávat. Dve e zavírejte a zamykejte, aby nemohlo dojít k
jejich poškození vlivem v tru.
Spoje: použijte všechny podložky, které jsou sou ástí balení. Slouží jako ochrana proti
pronikání vlhkosti a zárove jako ochrana p ed poškrábáním kovových ástí šrouby.
Provád jte pravidelnou kontrolu šroub , matic atd. a podle pot eby je utáhn te.
Vlhkost: snížení kondenzace dosáhnete tím, že pod celkovou plochu podlahy umístíte
p íslušnou fólii (parot sná zábrana). Nezapomenete na pravidelné v trání.
Další tipy....
• ísla díl na panelech odstraníte vodou a mýdlem.
• Jako ochranu proti pronikání vlhkosti do domku je možné použít silikonové t sn ní.

V domku by se nem la ukládat bazénová chemie. Ho lavé látky a žíraviny je t eba skladovat ve
vzduchot sn uzav ených nádobách.

Uživatelskou p íru ku a pokyny k montáži uschovejte pro p ípadné budoucí použití.

AQ9

PODLAHA....

Vytvo ení základ pro domek

MOŽNOST 1: D EV NÁ DESKA

Pokud se rozhodnete pro vytvo ení vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál. Doporu ujeme:
• 2x4 d ev ná prkna (5cm x 10cm) • p ekližku pro venkovní použití 5/8" (1,5cm) 4 x 8 (122cm x 244cm) • galvanizované
h ebíky • p ípadn betonové kvádry
Základna by m la být rovná (bez vypouklin, vyvýšenin apod.). Pot ebný materiál zakoupíte v místním obchod se d evem.
P i vytvo ení podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovn ž obrázek).
Vytvo te rám (pomocí galvanizovaných h ebík ) z ástí o rozm rech 16"/24" (40,6cm/61cm). Vznikne tak vnit ní rám (viz
schéma). K rámu p ichy te p ekližku (pomocí galvanizovaných h ebík ).
asová náro nost 6 - 7 hodin.

FRONT (DOOR) – P EDNÍ STRANA (DVE E)

MOŽNOST 2: BETONOVÁ DESKA

Deska by m la být silná minimáln 3" až 4" (8-10cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám vytvo it dobrou základnu.
Doporu ujeme:
• 1 x 4 prkna (2,5cm x 10cm) (odstraní se po zaschnutí betonu) • beton • plastovou plachtu 6 dílc (1 dílec = 0,0254 mm)
• K p íprav kvalitního betonu doporu ujeme použít sm s z 1 ásti cementu + 3 ástí hrubozrnného písku + 2 1/2 ásti
jemného písku
P íprava místa stavby/vytvo ení podkladu
1. V podkladu vykopejte tvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstra te trávu).
2. Otvor vypl te do výšky 4" (10cm) št rkopískem a vrstvu ušlapejte.
3. Št rkopískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvo te d ev ný rám ze ty ech prken 1x4 (2,5cm x 10cm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvo te betonovou vrstvu o tlouš ce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostate n
rovný.
asová náro nost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu).
Upozorn ní: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4cm) za podlahový rám,
a to na všech ty ech stranách. Ut sn te ji proto d evem a térem (není
sou ástí dodávky) nebo vylijte betonovou vrstvu menší o 9/16".
Pozor: rozm ry betonové desky bez d ev ných prken

FRONT (DOOR) – P EDNÍ STRANA (DVE E)

MOŽNOST 3: ZPEVN NÝ PODKLAD (PÍSEK, ŠT RK)

Zpevn ný podklad není vhodný z d vodu p irozeného pohybu spodní p dy a následnému zak ivení konstrukce domku.
Rovn ž vzlínající zemní vlhkost napomáhá korozi všech kov .
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UKOTVENÍ....

Ukotvení domku
Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.
Doporu ené metody ukotvení viz níže.
Ukotvení do d eva/podp ry:
Použijte šrouby do d eva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro d kladné ukotvení.

Ukotvení do betonu:
1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se
tvercovou hlavou 1/4" x 2".
2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se tvercovou hlavou 1/4" x 6".
* p i montáži do betonu použijte odpovídají hmoždinky
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Spojovací prvky...

SX11

Vyjm te ze sá ku, uschovejte do posledního kroku montáže

šestihranná matice

klika

pojezd

erný vrut
(v balení s vruty)

podložka
(8 balení po 40)

spodní vedení dve í

šroub

vrut

kování na st ešní trám

podp ra

krytka st ešní lišty
(2 pravé a 2 levé)

krytka
(logo Arrow)

t snicí páska
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Seznam díl

SX12

Montážní .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

. dílu
9365
5287
5288
6000
6001
6287
6529
6640
6641
7311
10497
6301
8736
8737
10472
10472
3719
6403
6014
6015
6868
6869
9366
10396
6635
10397
10392
8936
9367
9344
10395
8934

Popis dílu
elní výztuha st n
Lištový sloupek
Rohový sloupek
Pravý štít
Levý štít
Bo ní st nové obložení
St ešní panel
Pravý st ešní panel
Levý st ešní panel
Dve ní zárube
Vodorovná výztuha dve í
Svislá výztuha dve í
Zadní st nové obložení
P ední st nové obložení
Pravé dve e
Levé dve e
Kování dve ní kliky
Obruba dve ní lišty
Bo ní st ešní lišta
Bo ní st ešní lišta
H eben
H eben
Dve ní lišta
Zadní st nová lišta
Kování štítu
St ešní trám
Bo ní podlahový rám
Zadní podlahový rám
P ední podlahový rám
Sloupek st nového obložení
Bo ní st nová lišta
Práh

Množství Kontrola
v kartonu
2
3
4
2
2
12
6
2
2
2
4
2
6
6
1
1
2
1
2
4
1
2
2
2
2
8
4
2
2
10
4
1
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SX13

Sestavení podle montážního ísla dílu
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Krok 1
SV14

• Pot ebné díly •

Montáž podlahového rámu

• 8934 Práh (1)
• 9367 P ední ást rámu (2)
• 8936 Zadní ást rámu (2)
• 9203 Bo ní ást rámu (4)

P ední ást rámu se skládá ze 3 ástí.
Bo ní ásti a zadní ást rámu se
skládají ze 2 ástí. Pokud jsou díly
sestaveny se správným p esahem,
otvory v t chto dílech se p ekrývají.
Níže uvedené obrázky udávají správné
délky na všech 4 stranách.
Postupujte takto:

1 Položte p ední

STEP = KROK

montáž p edního podlahového rámu

ásti
podlahového rámu podle obrázku.
Práh položte shora na dva ostatní díly
p ední ásti, odtokové otvory sm rem
ven, vyrovnejte na st ed. Díly spojte
pomocí 8 vrut .

2 Sestavte bo ní a zadní

DRENÁŽNÍ OTVOR SM REM VEN

ásti rámu
podle obrázku. Pokud jsou díly
sestaveny se správným p esahem,
otvory v t chto dílech se p ekrývají.
Následující obrázek udává správnou
celkovou délku pro bo ní a zadní ásti
rámu. Díly rámu spojte pomocí 4 nebo
5 šroub vložených do ástí rámu
podle obrázku.

bo ní podlahový rám
zadní podlahový rám

3 Znovu zkontrolujte jejich délku
a odložte je stranou pro pozd jší
montáž.

rear – zadní
front – p ední
Rear = zadní

sides = boky
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Krok 2
SX15

• Pot ebné díly •

Sestavení rámu

• 10396 zadní st nová lišta
• 10395 bo ní st nová lišta

ásti hlavního rámu vyztužují st ny. Tyto ásti
budou pozd ji umíst ny na horní hrany zadní
st ny a bo ních st n. Postupujte takto:

1 Umíst te pravou a levou zadní lištu

st ny s p esahem podle obrázku a navzájem je
spojte jedním šroubem ve st edovém otvoru.

2

Sestavte 2 st nové lišty podle obrázku.
Spojte každou sadu navzájem jedním šroubem
ve st edovém otvoru.

3 Sestavené díly odložte stranou. Použijete je

pozd ji.

STEP - KROK
rear wall angle = zadní st nová úhelníková lišta
side wall angles = bo ní st nové úhelníkové lišty
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Krok 3
SV16

• Pot ebné díly •

• 10470 St ešní nosník (8)

Sestavení st ešních nosník

St ešní nosníky spojují štíty a nesou
st ešní panely. Hlavní st ešní nosník se
skládá ze 4 p ekrývajících se a uprost ed
spojených kus , zadními st nami k sob .
Levá i pravá polovina sestavy st ešního
nosníku se skládají vždy ze 2 kus .
Tip: Tyto kusy je nutno do sebe pevn
zatla it.

1 Vložte konec jednoho st ešního
nosníku do konce druhého tak, aby se
p ekrývalo 6 otvor v každém dílu.
Postupn stejným zp sobem sestavte 4
st ešní nosníky. Zatím nevkládejte
šrouby.
2 Vezm te 2 navzájem stla ené

st ešní nosníky a spojte je podle
obrázku tak, aby vytvo ily hlavní
st ešní nosník. P idržte je u sebe a
spojte je 14 šrouby. Smontujte pouze
jeden zdvojený nosník.

3

Spojte další 2 navzájem stla ené
ásti st ešního nosníku pomocí 8
šroub , takže vytvo íte levou a pravou
sestavu st ešního nosníku.

4

Odložte je stranou pro pozd jší
montáž.

STEP = KROK; Assembled – smontovaný; end view – pohled z boku
Build one … = Vytvo te jeden zdvojený hlavní st ešní nosník pro h eben st echy
Build two … = Vytvo te dv sestavy jednoduchých nosník
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Krok 4
A17

• Pot ebné díly •

• 6403 Obruba lišty dve í (1)

Montáž vodící lišty dve í

Sestava vodící lišty dve í vede posuvné dve e
a vyztužuje elní st nu. Skládá se z 3 díl .

• 9366 Lišta dve í (2)

UPOZORN NÍ: obruba dve ní lišty (lakovaná)

1 Konec obruby vodící lišty dve í

(lakované) spojte s koncem dve ní lišty
(pokovené) podle obrázku.

2 Vložte 4 vruty jen ze spodní
strany.

Tip: Otvory v horní ásti sestavené vodící lišty
dve í p idržují elní štít v pozd jších krocích
montáže.

3 Vsa

te pojezdy dve í do
sestavené vodící lišty dve í ze strany podle
obrázku (pohled ze strany).

4 Odložte je stranou pro pozd jší montáž.

STEP – KROK
long... – dlouhá ást naho e; short.... – kratší ást dole

POHLED ZE STRANY
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Krok 5
SW18

• Pot ebné díly •
Podlahový rám

• smontovaná p ední ást podlahy (1)
• smontovaná bo ní ást podlahy (2)
• smontovaná zadní ást podlahy (1)

STEP = KROK
RIGHT REAR = PRAVÝ
HORNÍ
RIGHT FRONT = PRAVÝ
P EDNÍ
FRONT = ELO

1 Položte na podklad podlahový rám, který

jste sestavili už d íve. V každém rohu spojte
rám dv ma vruty podle obrázku. V p edních
rozích ve te šrouby zdola nahoru, s maticí
naho e.

2 Rozm

te úhlop í ky podlahového rámu.
Jsou-li ob úhlop í ky stejné, tvo í rám
tverec.
POZNÁMKA
Pokud používáte d evenou
nebo betonovou desku, ješt
k ní nep ipev ujte rám.
Ukotví se celý
domek na záv r montáže.

level
–
vyrovnejte

Jsou-li ob úhlop í ky stejné,
rám tvo í tverec.

POZNÁMKA
Pokud jste zakoupili sadu
podlahového rámu, je t eba ji nyní
instalovat.

Podlahový rám musí být vodorovný a musí tvo it terec, jinak se nebudou
otvory na správných místech p ekrývat.
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Krok 6
SX19

• Pot ebné díly •

• 5288 Rohový sloupek (4)

Sloupky / horní rám

POZNÁMKA
Zbytek montáže domku vyžaduje mnoho hodin a
spolupráci více osob. Nepoušt jte se do tohoto
kroku, pokud nemáte dostatek asu na dokon ení
montáže v jednom dni. áste n smontovaný
domek m že být vážn poškozen i mírným
v trem.

STEP = KROK; SIDE = BO NÍ; FRONT = ELNÍ; REAR = ZADNÍ
TOP VIEW = POHLED SHORA;

1 Do roh

podlahového rámu vsa te rohové
sloupky podle obrázku. Rohový sloupek upevn te
k podlahovému rámu vždy dv ma vruty.
Až do osazení dve ních zárubní podep ete rohové
sloupky pomocí kolík .

16

Krok 7

• Pot ebné díly •

Horní rámy

Sestava dve ní lišty (1)
Sestava zadní st nové lišty (1)
Sestava bo ní st nové lišty (2)

SX20

Horní rám vyztužuje bo ní st ny a vytvá í
prostor pro p ipojení štít , které podpírají
st echu.

STEP = KROK

1 Sestavu vodící lišty dve í p ipevn te

(otvory sm ují nahoru) k horním konc m
p edních rohových sloupk vždy 1 vrutem
v každém rohu. Viz obrázek.

2 P ipevn te sestavu zadní st nové lišty k

horním konc m zadních rohových sloupk
vždy 2 vruty v každém rohu.

3 P ipevn te sestavu bo ních st nových

Wall = St nové úhelníkové lišty
musí sm ovat dovnit stavby
Short = Krátká p íruba naho e
Step = krok

lišt k horním konc m bo ních rohových
sloupk vždy 2 vruty v každém rohu. Bo ní
lišty st n v rozích p ekrývají zadní lišty.

Long = Dlouhá p íruba dole
Opening = Otvorem dovnit
Short = Krátká p íruba dole
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• Pot ebné díly •

Krok 8

• 5287 Lištový sloupek (3)

Lištový sloupek

SX21

Lištový sloupek zpev uje st ny.

1 Umíst te lištový sloupek

do st edu zadní st ny a p ipevn te jej 4 vruty a maticemi
k vodorovné lišt zadní st ny a 2 vruty k zadní ásti podlahového rámu.
Tip: St ed lišty pro umíst ní sloupku odm te nebo odpo ítejte otvory.

2 Stejným zp

sobem p ipevn te lištové sloupky po stranách stavby.

STEP – KROK; FRONT – P EDNÍ ÁST
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• Pot ebné díly •

Krok 9

Dve ní zárube

SX22

• 7311 Dve ní zárube (2)

Dve ní zárube vyztužuje dve ní otvor a zárove t sní.

1 Pomocí 2 vrut

p ipevn te horní ásti dve ní zárubn k dve ní lišt . Totéž prove te v míst
podlahového rámu. Hrana s vruby sm uje dovnit stavby.
STEP = KROK
washer = podložka
front = elo

HRANA S VRUBY
MUSÍ SM OVAT
DO BUDOVY
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Krok 10
SX23

• Pot ebné díly •

Sloupky / elní výztuha

• 9344 Sloupek st nového obložení (10)
• 9365 elní výztuha (2)

Sloupek st nového obložení tvo í
plochu pro montáž st nových panel .
SLOUPEK UPEVN TE
ZA SPODNÍ OTVOR

1 Od konc

st nových lišt nam te
vyzna ené rozm ry a mezi každý rohový
a lištový sloupek umíst te sloupek
st nového obložení. Sloupek vsa te
dovnit lišty a upevn te jej vrutem ve
spodním otvoru.

2 Spodní sty nou plochu (s velkým

otvorem) op ete zvenku o bok
podlahového rámu. Sty nou plochu
zatím neupev ujte. Stejným postupem
osa te také zbývající sloupky.

3

elní výztuhu umíst te mezi rohový
sloupek a dve ní zárube . Upevn te ji
pomocí 3 vrut .

STY NOU PLOCHU
ZATÍM
NEUPEV UJTE
velký otvor

STEP - KROK
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Krok 11
SX24

• Pot ebné díly •

• 8584 Bo ní st nové obložení (12)

Bo ní st nové obložení

Každý vrut ve st n musí být podložen
podložkou.

STEP - KROK

1 Zasa

te st nový panel do vý ez
v rohovém a lištovém sloupku, plochou
hranou nahoru, spodní hrana dosedne na
podlahový rám. Tento postup vždy
dodržujte. Pomocí vrut upevn te spodní
hranu a sty nou plochu sloupku
k podlahovému rámu. St ed upevn te
pomocí vrut ke sloupku st nového
obložení.
Zatím nep ipev ujte horní hranu.

2 Stejn

vložte další st nové obložení.
Poznámka: vý ez ve spodní hran musí
p ekrývat plochou hranu p edchozího
panelu. V tomto p ekrytí upevn te oba
panely ke sloupku.

3 Stejn

vložte horní st nové obložení.

4 Z vnit ní strany domku upevn te panel
k rohovým a lištovým sloupk m pomocí
vrut .

5 Kroky 1 a 4 zopakujte pro prot jší stranu
stavby.

POZNÁMKA
Každý panel musí být instalován ve
správné poloze podle obrázku.
Podlahový rám musí být vodorovný a
musí tvo it terec, jinak se nebudou
otvory na správných místech p ekrývat.

washer = podložka; end view = pohled z boku
flat... = plochá hrana; be.. = P esah každého z panel musí být upevn n
jedním vrutem.
this.. = TENTO VRUT MUSÍ DRŽET STY NOU PLOCHU
SLOUPKU
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Krok 12
SX25

• Pot ebné díly •

Zadní / p ední st nové obložení

1 Zasu

te zadní panel do drážky
v rohovém a lištovém sloupku a
upevn te jej k zadnímu rámu podle
popisu v p edchozím kroku 11.

• 8736 Zadní st nové obložení (6)
• 8737 P ední st nové obložení (6)

fasten top = P ipevn te st ed horní hrany posledního panelu ke sloupku.

2

Vložte zadní st nové obložení
a dokon ete celou zadní st nu.
P ipevn te st ed horní hrany posledního
panelu k horní lišt .

3 Zasu

te p ední panel do drážek v
rohovém sloupku a ve dve ní zárubni. fasten rear = Zadní panel p ipevn te zevnit k rohovému a lištovému
Tento panel je upevn n zevnit sloupku.
pomocí vrut do sloupku a zárubn .

4 Instalujte zbývající elní panely a
zkompletujte tak ob elní plochy.

step = krok
front = elní panely upevn te v rozích a ke dve ní zárubni zevnit
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Krok 13
SX26

• Pot ebné díly •

Konstrukce štítu

• 6000 Pravý štít (2)
• 6001 Levý štít (2)
• 5971 Kování st ešního trámu (4)

Štít se umístí shora na p ední a zadní st nu a na n j se
instalují st ešní nosníky.
POZNÁMKA
ásti štítu jsou zabaleny dohromady a mohou být
považovány za jeden kus. P ed použitím je opatrn
odd lte.

1 P ipevn te 4 kování st ešního rámu ke štít

m

pomocí dvou šroub , podložek a matic.

POZNÁMKA
Montážní p íruba kování musí sm ovat ke st edu
štítu a otvory, které jsou nejblíže u sebe, musí být
naho e.

front = elo
roof... = Kování st ešního nosníku
washer = podložka
step = krok
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Krok 14
SX27

• Pot ebné díly •

Štíty / Podp ry

• Levá ást štítu (2)
• Pravá ást štítu (2)
• 6635 Kování štítu (2)

1 Zvedn te levou i pravou

ást štítu a pomocí
vrut upevn te k zadní úhelníkové lišt .

2 Spojte levou a pravou

ást štítu s kováním
štítu pomocí šroubu jen ve spodním otvoru.

3 Zopakujte kroky 1 a 2 pro dve ní lištu v

elní
st n domku a s výjimkou podp r je upevn te
podle obrázku.

step = krok
gable = štít
gable brace = kování štítu
track... = podp ry
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Krok 15
SX28

• Pot ebné díly •

St ešní nosníky

• Hlavní st ešní nosník (1)
• Pomocný st ešní nosník (2)

1 Rozev ete ob

poloviny hlavního
st ešního nosníku a upevn te jej k
výztuze elního štítu.

2 Druhý konec zdvojeného hlavního

nosníku upevn te k výztuze zadního
štítu.

3 Pomocné st ešní nosníky

upevn te malými otvory nahoru
šrouby podle obrázku.
STEP - KROK
Roof... = st ešní nosník (jednoduchý)

spread... = rozev ete ob poloviny hlavního st ešního nosníku
Roof ...= st ešní nosník (dvojitý)
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Krok 16
SX29

• Pot ebné díly •

• 6640 Pravý st ešní panel (1)

Pravý st ešní panel

St ešní panely se nejlépe instalují z žeb íku.
S jejich instalací za n te v pravém
zadním rohu domku. Pod každý vrut i
šroub musí být vložena podložka.
POZNÁMKA
Znovu p em te úhlop í ky domku
a upravte polohu, aby stavba tvo ila
tverec a stála vodorovn . Tím se usnadní
montáž st ešních panel a otvory budou
umíst ny správn .
POZNÁMKA
Pokud jste si zakoupili vyztužovací sadu,
sestavte ji p ed montáží
st ešních panel .

KROK 2

1

Panely umis ujte podle jejich
ísel. Dodržujte po adí a pozici, do které
mají být umíst ny.

2 Usa

te pravý st ešní panel na pravý
zadní roh a upevn te jej na štít a na st ešní
nosníky pomocí šroub a matic podle
obrázk . Zatím ješt neupev ujte spodní
okraj panelu k bo ní úhelníkové lišt .
Tip: Šrouby vkládejte v po adí
podle obrázku.

step = krok
front = elo
right ..= pravý st ešní panel
screws = vruty
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Krok 17
SX30

• Pot ebné díly •

H eben a st ešní panely

• 6641 Levý st ešní panel (1)
•6529 St ešní panel (2)
• 6869 H eben (1)

1 Instalujte levý st ešní panel 6641 na
levý zadní roh st echy.
2 Spoj v míst

h ebenu p ekryjte izola ní
ochrannou páskou. Odvi te pásku a
p itla te ji na h ebenový styk pokaždé,
když položíte st ešní panel. Zatím
pásku nest íhejte.

screws... = vrutyy do
st ešního nosníku
fasten... = Upevn te
v p ekrytí šroubem

3 Instalujte 2 st ešní panely 6529 vedle

sebe. Zatím ješt neupev ujte spodní
okraj panelu k bo ní úhelníkové lišt .
Pokra ujte v zakrývání h ebenové
mezery páskou.

do not... = Zatím
neupev ujte
left = levý st ešní panel
weather.. = ochranná t snící páska
roof... = st ešní panel

POZNÁMKA
Úzké žebro st ešního panelu se
p ekryje širokým žebrem sousedního
panelu, pokud lze.

4 Na dokon enou st echu upevn te

pomocí šroub a matic první
h ebenový profil 6869. Zatím
neupev ujte konce h ebenového profilu.

5 Upevn te k sob

žebra st ešních
panel , štítovou krytku a h ebenový
profil pomocí šroub a matic.

POZNÁMKA
Pokud se otvory ve st ešním nosníku neshodují s otvory ve st ešním panelu,
posu te domek zleva doprava.
Pokud to nepom že, domek z ejm
nestojí vodorovn . P izdvihn te roh tak, aby se otvory p ekrývaly.
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Krok 18
SX31

• Pot ebné díly •

H eben a panely

1 Po instalaci dvou st ešních panel

6529
instalujte druhý h ebenový profil 6868
tak, aby p esahoval p es první.

• 6868 H ebenový profil (1)
• 6529 St ešní panel (4)
• 6869 H ebenový profil (1)
• 6641 Levý st ešní panel (1)
• 6640 Pravý st ešní panel (1)

peak... = štítová krytka; cut... = odst ihn te ochrannou pásku
a zahn te dol ; roof... = st ešní panel;
weath. = ochranná izola ní páska
step = krok

Tip: Šrouby h ebenového profilu ponechte
volné, aby bylo možno posouvat profil ke
stran a p ekrýt tak žebro dalšího st ešního
panelu. Pokra ujte s lepením pásky na
žebro.

2 Po instalaci posledních dvou st ešních

panel 6529 instalujte t etí h ebenový
profil 6869 tak, aby p esahoval p es druhý.

Tip: Šrouby h ebenového profilu ponechte
volné, aby bylo možno posouvat profil ke
stran a p ekrýt tak žebro dalšího st ešního
panelu. Pokra ujte s lepením pásky na
žebro.

3 Instalujte levý (6641) a pravý st ešní

panel 6640, rozvi te a p itla te ochrannou
pásku. Pomocí vrut s podložkami upevn te
spodní konce panel k horní úhelníkové
lišt .

4 Upevn te k sob

žebra st ešních panel ,
štítovou krytku a h ebenový profil pomocí
šroub a matic.
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• Pot ebné díly •

Krok 19

St ešní lišta

SW32

1 Po obou stranách domku p ipevn te na každém p esahu panel
spodním okraj m st ešních panel .

• 6015 Bo ní st ešní lišta (4)
• 6014 Bo ní st ešní lišta (2)

ásti bo ní st ešní lišty ke

POZNÁMKA
Jeden vrut upev uje vždy dva kusy v míst jejich p esahu.

2 Palcem a ukazová kem p ihn te v rohu spodní p írubu bo ní st ešní lišty sm rem
dovnit tak, aby se pravá a levá st ešní lišta p ekrývala s pravým a levým rohem.

3 Upevn te ukon ovací lišty st echy k bo ní lišt

pomocí vrutu.

roof trim = bo ní st ešní lišta
roof trim cap = krytka st ešní lišty
tuck... = Zatla te p írubu, aby uvnit
lícovala se st ešní lištou
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• Pot ebné díly •

Krok 20

Dve e

SX33

• 3719 Kování madla dve í (2)
10472 Pravé a levé dve e (2)
10497 Vodorovná výztuha dve í (4)
6301 Svislá výztuha dve í (2)
right door = pravé dve e
left door = levé dve e
step = krok

Na této stránce je uveden postup
montáže pravých dve í. Montáž
levých dve í se provede stejným
zp sobem. Každý šroub a vrut ve
dve ích musí být podložen podložkou.
Postupujte takto:

1 P ipevn te kování madla dve í a
madlo na dve e 1 šroubem podle
obrázku. Šroub zatím neutahujte.
2 Kování

madla oto te k otvoru ve
st edu dve í a vložte vrut.

3 P idržte svislou výztuhu dve í ve
st edu vnit ní strany dve í a oto ením
vrutu zajist te svislou výztuhu i
kování madla dve í ve správné
poloze. P ipevn te je ke dve ím nad
st edem a pod st edem pomocí 2
šroub .
4 Do

dve ního madla vložte druhý
šroub a oba vruty utáhn te.

5 Na

horní a dolní hranu osa te
vodorovné výztuhy a upevn te je vždy
1 šroubem uprost ed.

6 Upevn te

vodící kování
pomocí šroub odle obrázku.

dve í

7 Kroky 1 až 6 zopakujte pro levé
dve e.

end.. = POHLED ZE STRANY:
horiz... = vodorovná výztuha dve í
door washer = podložka dve í
guide = vodítko
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Krok 21
SW34

• Pot ebné díly •

Instalace a nastavení dve í

1 Z vnit ní strany vložte spodní

ást pravých
dve í (po levé stran , jste-li uvnit ) za dve ní
zárube do elní kolejnice v rámu.

• Pravé dve e (1)
Levé dve e (1)

STEP = KROK; horizontal... - horizontální kování; door track - vedení; door
slide - pojezd; door - dve e; front... - vedení v p edním rámu

2 Horní

ást dve í naklopte tak, aby se
otvory v dve ích p ekrývaly s otvory
v pojezdech dve í.

3 Dve e p ipevn te k pojezd

m pomocí 2 vrut
. 10Bx1/2" na každý pojezd dve í.

POZNÁMKA
Otvory v pojezdech dve í umožní nastavit
polohu dve í. Umíst te dve e do st edních
otvor .

adjustment holes.. – otvory sloužící k vyrovnání dve í; screw - vrut

4 Kroky 1 až 3 zopakujte pro levé dve e.

díky otvor m je možné dve e správn osadit; right... pravé dve e; left... levé
dve e

Tuto uživatelskou p íru ku a návod k montáži uschovejte pro p ípadné budoucí použití.
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ED1012-B1

GD1012-D1

SX36

N KOLIK INFORMACÍ O RZI
Tvorba rzi je p irozený oxida ní proces, ke
kterému dochází po vystavení istého kovu
vlhkosti. K problematickým a p irozen
rezav jícím míst m pat í otvory pro šrouby,
neošet ené hrany nebo místa, kde dojde k
porušení ochranného povlaku (nap .
poškrábáním)
pi
b žné
montáži,
manipulaci a používání. Doporu ujeme
identifikovat problematické oblasti a
podniknout
jednoduchá
preventivní
opat ení, která zabrání tvorb rzi nebo
napomohou zastavit její ší ení.

1. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání
povlaku, a již uvnit nebo vn domku.
2. Použijte všechny podložky, které jsou
sou ástí balení. Podložky brání pronikání
vlhkosti a zárove chrání kovové ásti p ed
poškrábáním šrouby.
3. Ze st echy, po obvodu domku i
prostoru kolem dve í odstra ujte listí a
ne istoty, které mohou obsahovat a
zadržovat vlhkost, a to i z toho d vodu, že
jejich rozklad m že zp sobit další škody.
4. Poškrábaná místa nebo plochy, u
kterých je patrné reziv ní, co nejd íve
ošet ete. Ujist te se, zda je povrch suchý,
bez stop olej , špíny nebo mazu a poté
aplikujte rovnom rný nát r kvalitního
p ípravku.
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