
Gardentec Classic parenisko - Montážny návod
Rozmery: dĺžka 100 cm; šírka 93 cm; výška 38 cm
Obsah balenia

Číslo Názov
Množstvo

[ks]

1. Rohy (zapustené do zeme) 4x4x50cm 4

2. Bočné profily 88 cm 4

3. Predné a vekové profily 95 cm 6

4. Zakrivené profily krycieho rámu 83 cm 3

5. Spojovací profil PC-H 96 cm 1

6. Plastové terče 24

7. Skrutky M5-40 24

8. Závesy 2

9. Skrutky so zápustnou hlavou M4-8 8

10. Matica M4 8

11. Skrutky so zápustnou hlavou M5-12 48

12. Matica M5 72

13. Horný kryt z polykarbonátovej dosky 50x96 cm 2

14. Bočný kryt z polykarbonátovej dosky 39x90 cm 2

15.
Predný a zadný kryt z polykarbonátovej dosky 31x97 
cm 2

16. Krycia páska 6 m

1. Príprava polykarbonátových dosiek
Pred inštaláciou odstráňte ochranné fólie z polykarbonátových dosiek. Označte si strany s UV ochranou. Tie 
potom musíte inštalovať smerom k slnku (popísaná strana = strana s UV ochranou). Prípadné nečistoty v 
dutinkách polykarbonátových dosiek vyfúkajte stlačeným vzduchom (kompresor, výfuková strana vysávača). 
Otvorené dutinky na horných stranách predných, zadných a bočných polykarbonátových dosiek utesnite 
krycou páskou (č. 16). Na vekových doskách utesnite otvorené dutinky na oboch stranách.

2. Montáž prednej a bočnej konštrukcie
Zoskrutkujte predné profily (č. 3), bočné profily (č. 2) s rohmi (č. 1) skrutkami M5-12 (č. 11) a maticami M5 
(č.12) tak, aby bol polykarbonát medzi profilmi (viď obr. 1 na druhej strane tohto návodu). Strany s UV 
ochranou musia smerovať von. Profilové vydutie (tvar profilu omega) je vždy orientované smerom dovnútra 
pareniska. Na boku a vpredu polykarbonátové dosky pripevnite k rámu plastovými terčmi (č. 6), skrutkami M5-
40 (č. 7) a maticami (č.12).

3. Zostava krycieho rámu
Zakrivené profily krycieho rámu (č. 4) spojte skrutkami M5-12 (č. 11) a maticami (č. 12) s vekovými profilmi (č. 
3) (viď obr. č. 2). Závesy (č. 8) naskrutkujte na kryt pomocou skrutiek M4-8 (č. 9) a matíc M4 (č. 10) a upevnite 
(viď obr.3)
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4. Prichytenie horného krytu z polykarbonátu k rámu
Horné kryty (č.13) spojte profilom PC-H (č.5) a potom ich priskrutkujte ku kryciemu rámu pomocou skrutiek 
M5-40 (č.7) s plastovými terčmi (č.6) a matíc M5 (č.12) tak, aby veko na všetkých stranách rovnomerne 
prečnievalo. (viď obr.4).
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