
Skleník GARDENTEC
Montážny návod pre verzie F2 až F6

Záruka:

Vyrobené v Nemecku Schválené!

Podrobný návod, krok za krokom s názornými obrázkami!

10 rokov na všetky polykarbonátové 
dosky
15 rokov na všetky hliníkové profily



Zadná stena

Okn
o

Bočná stena

Strecha

Dvere 
delené na 
dve časti

Čelná stena

Moduly Prehľad profilov

Rozpis a umiestnenie polykarbonátových dosiek

Základy

2



Vážený zákazník,

stali ste sa vlastníkom skleníka, ktorý bol skonštruovaný s veľkou starostlivosťou. Jeho hliníkové profily sú vďaka
špeciálnemu výrobnému postupu veľmi stabilné a pevné. Montáž skleníka je veľmi rýchla a jednoduchá. 
Všestranné možnosti použitia a premyslený program príslušenstva Vám poskytujú priestor na vlastní tvorbu.

Vyhradzujeme si právo zmien v súvislosti s technickým vývojom výrobku, kedy môže dôjsť k malým odchýlkam 
v zobrazení a popise.

Prajeme Vám veľa radosti a úspechu s Vaším novým skleníkom.

Pokyny na montáž:

Než začnete s montážou, prečítajte si celý návod a zoznámte sa s jednotlivými montážnymi celkami a profilmi. 
Pri montáži vám to veľmi pomôže.

1. Skontrolujte prosím na základe kusovníka obsah balenia. Všimnite si dielov, ktoré sú už predmontované na 
profiloch! Tieto diely vám uľahčia montáž. Dajte pozor, aby nevykĺzli z profilov. Ostré hrany zabrúste opatrne 
pilníkom.

2. Odporúčame uťahovať skrutky najskôr len rukou, aby ste prípadne mohli pri montáži dosiek vzperami podľa 
potreby posúvať. Zmontovaný skleník vyrovnajte vodováhou a až potom skrutky dotiahnite.

3. Odporúčame, aby ste skleník postavili na betónové (mrazuvzdorné) základy, prípadne na vymurované 
základy, alebo aby ste ho upevnili prostredníctvom nášho hliníkového základu (dodáva sa ako príslušenstvo), 
pomocou uholníka a uzemňovacej kotvy (dodáva sa tiež ako príslušenstvo).

Upozornenie!

Odporúčame, aby ste pri montáži používali ochranné rukavice. Montáž by mala prebiehať na rovnom teréne. 
Ako náradie budete potrebovať vidlicový kľúč alebo šesťhranný kľúč 10 mm. Môže vám tiež pomôcť rohatka s 
orechom 10 mm alebo skrutkovač s akumulátorom (tu je potrebné dbať na nastavenie správneho krútiaceho 
momentu.

Dbajte na miestne predpisy.

Pri silnom vetre alebo búrke zatvárajte okná a dvere. V zime je treba zo strechy zhadzovať sneh.
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Zoznam jednotlivých dielov (ponechané s originálnymi názvami, dôležité sú čísla jednotlivých 
dielov)

Popis

1 Bodenprofil Seitenwand
• Side wall floor profile section

2 Bodenprofil Front- u. Rückwand
• Front and back wall floor profile section

3 Eckprofil
• Corner profile section

4 Giebelprofil Dach
• Roof gable profile section

5 a) Querstrebe b) Türquerstrebe
• a) Crossbeam b) Door crossbeam

6 Strebe Front- u. Rückwand
• Front and back wall strut

7 Türscharnierstrebe
• Door hinge strut

8 Regenrinne
• Rainwater gutter

9 Firstprofil
• Roof ridge profile section

10 Seitenstrebe
• Side strut

11 Dachstrebe
• Roof strut

12 Fensterquerstrebe
• Window crossbeam

13 Fenster
• Window

14 a) Türteile b) Türdrückergarnitur
• a) Door parts b) Door handle fitting

15 Bodeneckverbinder
• Floor corner connector

16 Giebel- und Firstverbinder
• Gable and roof ridge connector

17 Strebenverbinder
• Strut connector

18a Strebenhalter gerade schwarz (ohne Nase)
• Strut bracket straight, black (without nose)

18b Strebenhalter gerade weiß (mit Nase)
• Strut bracket straight, white (with nose)

19a Strebenverbinder gebogen schwarz (ohne Nase)
• Strut connector curved, black (without nose)

19b Stebenverbinder gebogen weiß (mit Nase)
• Strut connector curved, white (with nose)
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Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks

1540 2  2280 2  1500 4  1500 2  2240 4  

2240 2  

2220 2  2220 2  2220 2  2220 2  2220 2  

1260 4  1260 4   1260 4  1260 4   1260 4  

1260 4  1260 4  1260 4  1260 4  1260 4  

750 2  750 2  750 2  750 2  750 2  

1680 3  1680 3  1680 3  1680 3  1680 3  

1680 1  1680 1   1680 1  1680 1  1680 1  

1540 2  2280 2  1500 4  1500 2  2240 4  
2240 2

1540 1  2280 1  1500 2  1500 1  2240 2  

2240 1  

1260 2  1260 4  1260 6  1260 8  1260 10  

1260 2  1260 4  1260 6  1260 8  1260 10  

715 1  715 1  715 1  715 2  715 2  

1  1  1  2  2  

2  2  2  2  2  

4  4  4  4  4  

6  6  6  6  6  

-  -  5  5  5  

2  2  4  6  6  

6  8  8  10 12

2 2  5 5  5

3 6  6 9  12
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Zoznam jednotlivých dielov (ponechané s originálnymi názvami, dôležité sú čísla 
jednotlivých dielov)

20 a a) Windverband (2 x rechts + 2 x links)
• a) Transverse brace (2 x right + 2 x left)

20 b
b) Seitenverbinder
• b) Side connector

20 c c) Dachstrebenverbinder
• с) Roof strut connector

20 d d) Zusatzverbinder
• d) Additional connector

21
Regenablauf grau (rechts + links = 1 Paar)
• Rain run-off, gray (right + left -1 pair)

22
Firstabdeckung grau
• Ridge cover, gray

23
Türhalter-unten grau
• Door holder below, gray

24 Unterlegscheibe Türmitte grau
•  Door middle underlay plate, gray

25
Clipprofil Dach unten (Regenrinne)
• Roof clip profile section below (rainwater gutter)

26 Clipprofil Giebel
• Clipprofiel gevel • Gable clip profile section

27 Clipprofil Seite (Regenrinne)
• Side clip profile section (rainwater gutter)

28 M6-Schraube
• M6 bolt

29
Rhombusschraube
• Rhombus bolt

30 Dachfensterschraube mit Schutzkappe
• Rooflight bolts with protective cap

31
Mutter mit Flansch
• Nut with flange

32 Fensteröffner manuell schwarz
• Window opener manual, black

33 Schutzklappe klar
• Protective cap, transparent

34
Schutzprofil Gummi
• Rubber protective profile section

A
BL
BR
C
D
E
F
G

Dosky Rückseite mitte • Rearside middle
Rück- & Frontseite seitlich • Side rear & front side 
laterally
Rück- & Frontseite seitlich • Side rear & front side 
laterally
Front Spitz • Fronttip
Türteile vormontiert • Door parts pre-assembled
Seite und Dach • Side and roof
Fenster vormontiert • Window pre-assembled
Fensterdachfeld • Window roof area
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Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks Dĺžka Počet ks

355 4  355 4  355 -  355 -  355 -  

260 -  260 -  260 2  260 4  260 6  

465 -  465 -  465 1  465 2  465 3  

810 -  810 -  810 8  810 8  810 8  

4  4  4  4   4  

2  2  2  2  2  

1  1  1  1  1  

1  1  1  1  1  

710 4  710 6  710 8  710 10  710 12  

1260 4  1260 4  1260 4  1260 4  1260 4  

1480 2  2220 2  2220 2  2220 2  2220 4  

710 2  710 4  

M6x10 62  M6x10 70  M6x10 74  M6x10 84  M6x10 92  

RHx10 12  RHx10 12  RHx10 26  RHx10 34  RHx10 40  

M6x70 2  M6x70 2  M6x70 2  M6x70 4  M6x70 4  

M6 76  M6 84  M6 117  M6 137  M6 151  

- - 15* 15* 15*

420 1  420 1  420 1  420 2  420 2  

41  4  4  4  4  

4  4  4  4  4  

1915x730 1  1915x730
1

1915x730 1  1915x730
1

1915x730 1  

1705x730 2  1705x730 2 1705x730 2  1705x730 2 1705x730 2  

1705x730 2  1705x730 2 1705x730 2  1705x730 2 1705x730 2  

225x730 1  225x730 1 225x730 1  225x730 1 225x730 1  

835x730 2  835x730 2 835x730 2  835x730 2 835x730 2  

1275x730 7  1275x730 11 1275x730 15 1275x730 18 1275x730 22

650x730 1  650x730 1 650x730 1  650x730 2 650x730 2  

632x730 1  632x730 1 632x730 1  632x730 2 632x730 2  
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Montáž zemných profilov

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované. Prierez zemných profilov je na všetkých stranách 
rovnaký – ak ich chcete rozlíšiť, všímajte si ich dĺžky.

Pozor - zemný profil bočnej steny, zemný profil prednej a zadnej steny sa musí navzájom prekrývať!

A 1.
Spájanie zemných bočných profilov (platí iba pre zostavy F4 až F6)

Zemné profily bočnej steny (1), ktoré sú dvojdielne, sa do seba zasunú prostredníctvom spojky vzpier (17), a 
pomocou matíc (31) sa k tejto spojke vzpier pevne priskrutkujú. Doprostred spojky vzpier sa nasadí držiak 
bočných vzpier (18a).

A 2.
Zosadenie zemných profilov

Zemný rohový spoj (15) nasaďte na zemný profil bočnej steny (1). Potom zemné profily prednej a zadnej steny 
(2) nasuňte na rohový spoj tak, až priľahnú k zemnému profilu bočnej steny (1).

Tip: Správne! Bočný profil prekrýva predný profil!

A 3.
Zoskrutkovanie zemných profilov 1 a 2

Zemný rohový spoj (15) zoskrutkujte s profilmi (1 a 2) vo všetkých štyroch rohoch pomocou skrutiek (28) a 
matíc (31).

Tip: Zle! Bočný profil neprekrýva predný profil.
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Side wall floor profile 
section

Floor profile section of front and 
back wall

vľavo 
spredu

Obrázok: sprava spredu / zľava zozadu (z Vášho 
pohľadu)

Obrázok: sprava spredu / zľava 
zozadu
(z Vášho pohľadu)
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Montáž rohových a štítových profilov

Rohový profil (3) a štítový profil (4) sú si vzájomne veľmi podobné. Na ich rozlíšenie vám pomôže, keď sa na 
nich pozriete na fotografiách, kde sú červene zakrúžkované.

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované.
B 1.
Montáž rohového profilu
Rohový profil (3) sa nasadzuje na už namontovaný zemný rohový spoj (15), a priskrutkuje sa skrutkami (28) a 
maticami (31).

Tip: Skrutky spustite do profilu zvrchu.

B 2.
Spojenie štítových profilov s hrebeňom

Štítové profily (4) nasuňte do hrebeňového spoja (16) až na doraz, a priskrutkujte ich. Pätka so zárezom pre 
hrebeňový profil musí smerovať smerom dovnútra.

B 3.
Spojenie rohového a hrebeňového profilu

Štítový spoj (16) nasuňte na štítový profil (4) a priskrutkujte ho. Potom štítový spoj (16) nasuňte na rohový profil
(3) a priskrutkujte ho pomocou skrutiek (28) a matíc (31). Pätka so zárezom pre hrebeňový profil musí smerovať 
smerom dovnútra.

Tip: Pri nasadzovaní sa uistite, že pätka smeruje správnym smerom.
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Corner profile 
section

Gable profile 
section
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Montáž zadnej steny

Teraz sa rozhodnite, na ktorej strane chcete mať vchod do skleníka.

Potom začnite s montážou zadnej steny.

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované.

C 1.
Montáž priečnej vzpery

Nasaďte vodorovne priečnu vzperu (5a), výstupok pritom musí smerovať zvnútra smerom von, a vzperu 
zoskrutkujte so štítovým profilom.

Skrutky (28) sa do profilu nasúvajú od štítu a pritiahnu sa maticami (31).

C 2.
Montáž vzpery zadnej steny

Obe vzpery zadnej steny (6), na ktorých sú predmontované držiaky vzpier (18b), zoskrutkujte voľne dole so 
zemným profilom pomocou skrutiek (28) a matíc (31).

Tip: tu je pohľad zvonku na vzperu zadnej steny.

C 3.
Spojenie vzpier

Priečnou vzperu (5a) zvnútra pevne zoskrutkujte so vzperou zadnej steny (6).

12



Crossbea
m

Back wall 
strut
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Montáž vchodu

Závesy závesných vzpier dverí (7) musia vždy smerovať smerom von.

Dvere, príp. závesná vzpera dverí sa montujú vždy na pravú stranu (príklad: viď titulná strana).

Niektoré montážne diely sú už na profile predmontované.

D 1.
Montáž priečnej vzpery dverí

Priečnu vzperu dverí (5b) nasaďte vodorovne - výstupok pritom musí smerovať smerom von - a zoskrutkujte ju 
so štítovým profilom.

Skrutky (28) sa do profilu nasúvajú od štítu a pritiahnu sa maticami (31).

D 2.
Pripevnenie závesnej vzpery dverí

Závesnú vzperu dverí (7), na ktorej je predmontovaný držiak vzpery (18a), dole zvnútra voľne zoskrutkujte.

Závesnú vzperu dverí (7) a priečnu vzperu dverí (5b) hore zvnútra priskrutkujte. 

Vzperu prednej steny (6) nasaďte rovnakým spôsobom ako závesnú vzperu dverí.

D 3.
Nasadenie dolného úchytu dverí

Úchyt dverí vylomte zo šablóny*, alebo ho vyrežte (rezacím) nožíkom.
*plastový výlisok

Povoľte skrutku na závesnej vzpere dverí (7) dole a profil trochu nadvihnite. Do medzery vsuňte dolní úchyt 
dverí (23), a skrutku znovu utiahnite.
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5b.
Türquerstreb
e

7. záves dverí

Front wall 
strut
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Montáž dažďového odkvapu

Dažďový odkvap je u skleníkov F4 - F6 dvojdielny.

Niektoré montážne diely sú na profiloch už predmontované.

E 1.
Spojenie dažďového odkvapu
(iba pre F4 až F6)

Dvojdielny dažďový odkvap (8) zoskrutkujte pevne dohromady prostredníctvom pozdĺžnej spojky vzpier (17). 

Doprostred nasaďte prehnutú spojku vzpier (19a)

E 2.
Nasadenie dažďového odkvapu

Dažďový odkvap (8) nasuňte na už zmontovaný štítový spoj a voľne ho priskrutkujte. 
Konce dažďového odkvapu musia lícovať so štítovým rohovým profilom (3)

Tip: Dlhšia hrana je zvislá S („senkrecht"), kratšia je hore O („oben").

E 3.
Montáž dažďového odtoku

Zo šablóny vylomte dažďový odtok, alebo ho vyrežte rezacím nožíkom.
Na konce dažďového odkvapu (8) nasaďte dažďové odtoky (21) a zospodu ich navŕtajte, aby voda mohla 
odtekať.

Tip: Tu je možno pripojiť hadicu
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Odkvap na dažďovú 
vodu
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Nasadenie dosiek

Prehľad polykarbonátových dosiek nájdete na strane 2.

Dosky nasadzujte opatrne smerom zhora, nepoužívajte násilie.
Modrá ochranná fólia musí byť na vonkajšej strane (UV - chránená strana)!

Dajte pozor, aby sa dosky úplne zasunuli do drážky zemného profilu.

F 1.
Nasadenie dosiek zadnej strany

Dosku (A) nasaďte do vzpier zhora.
Potom nasaďte do vzpier obe postranné dosky (BL vľavo a BR vpravo).

Tip: Keby sa doska priečila, jednoducho povoľte skrutky a profil posuňte tak, až doska skĺzne dole. 
Potom skrutku pevne dotiahnite.

F 2.
Nasadenie dosiek prednej strany

Obe postranné dosky (BL vľavo a BR vpravo) nasaďte do vzpier.
Špicatú dosku (C) postavte zhora doprostred na vzpery dverí, ale nezasunujte ju. 
Dvere sa budú nasadzovať neskôr.

Tip: Špicatá doska (C) je držaná iba klinovým úchytom (26)

F 3.
Nasadenie klinových úchytov

Teraz odstráňte ochranné fólie z oboch strán dosky (modrá a biela fólia).
Dosky v štíte upevnite pomocou vhodných klinových úchytov (26).
Dlhá strana úchytu pritom prekryje dosku. Ľahkým zatlačením klinový úchyt zaklapne do hliníkového profilu, je 
cítiť „lupnutie".
Tip: Jednoducho začnite u dažďového odkvapu a postupujte pomaly smerom nahor.

18



Dosky (stenové panely)

Gable clip profile 
section

D: Dvere
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Montáž hrebeňového profilu

Hrebeňový profil je u skleníkov F4 - F6 dvojdielny.

Niektoré montážne diely sú už na profiloch predmontované.

G 1.
Spojenie hrebeňového profilu
(iba pre F4 až F6)

Dvojdielny hrebeňový profil (9) zoskrutkujte pevne dohromady prostredníctvom pozdĺžnej spojky vzpier (17) a 
matíc (31).

Doprostred nasaďte prehnutú spojku vzpier (19a)

G 2.
Nasadenie hrebeňového profilu

Hrebeňový profil (9) nasaďte do hrebeňového spoja (16) a voľne ho zoskrutkujte.
Konce hrebeňového profilu musia (na oboch stranách) presahovať asi 2 mm cez klinový úchyt (26)!

Tip: Koniec profilu presahuje 2 mm cez klinový úchyt.

G 3.
Uzávierka hrebeňa

Hrebeňový profil sa musí na oboch stranách uzavrieť uzávierkou hrebeňa (22).

Uzávierku hrebeňa (22) je vhodné na konci montáže zaistiť silikónom vhodným pre plasty (nie je súčasťou 
dodávky).
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Hrebeňový 
profil
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Montáž bočných vzpier

Bočné vzpery (10) a strešné vzpery (11) majú rovnaký prierez a rovnakú dĺžku.

Montáž bočných vzpier (10) začnite na mieste, kde sa stretajú dve časti dvojdielneho profilu (F4 - F6). 

Niektoré montážne diely sú na profiloch už predmontované.

H 1.
Priskrutkovanie bočných vzpier

Montáž bočných vzpier (10) začnite na mieste, kde sa stretávajú dve časti dvojdielneho profilu (F4 - F6). 
Bočnú vzperu priskrutkujte voľne dole k držiaku vzpery (18a) a hore k spoju vzpier (19a).

H 2.
Montáž bočných vzpier

Podobne nasadzujte všetky ostatné bočné vzpery (10). Montujú sa v rovnomerných odstupoch dole, pomocou 
držiaka vzpier (18b), a hore, pomocou spoja vzpier (19b).

H 3.
Zasúvanie dosiek

Dosky (34) sa začínajú nasadzovať do bočných vzpier (10) od stredu a zhora. Dávajte pozor, aby dosky dobre 
zapadli do systému drážok a pier.

Modrá ochranná fólia musí byť na vonkajšej strane (UV-chránená strana).

Dosky zasúvajte do drážky v zemnom profile až na doraz.
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Bočné steny

Montáž strešných vzpier
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Bočné vzpery (10) a strešné vzpery (11) majú rovnaký prierez a rovnakú dĺžku.

Montáž strešných vzpier (11) začnite na mieste, kde sa stýkajú dve časti dvojdielneho profilu (F4 - F6). 

Niektoré montážne diely sú na profiloch už predmontované.

11.
Priskrutkovanie strešných vzpier

Montáž strešných vzpier (11) začnite v mieste, kde sa stretávajú dve časti dvojdielneho profilu (F4 - F6). Strešnú
vzperu priskrutkujte voľne k predmontovaným spojom vzpier (19a) na dažďovom odkvape a na hrebeni.

12.
Montáž strešných vzpier

Podobne teraz nasadzujte všetky ostatné strešné vzpery (11).
Priskrutkujú sa voľne k dažďovému odkvapu a k hrebeni za pomocí spojov vzpier (19b).

Tip: Profily sa musia k sebe zoskrutkovať čo možno najlepšie.

13.
Nasadenie okennej vzpery
Na oba konce okennej priečnej vzpery (12) nasaďte držiak vzpier pozdĺžny (18a) pomocou skrutiek (28) a matíc 
(31).

Okennú priečnu vzperu (12) priskrutkujte voľne k strešnej vzpere do zvoleného strešného poľa (výstupok musí 
smerovať nahor!) za pomocou kosoštvorcových skrutiek (29) a matíc (31).
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Strešné 
vzpery
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Nasadenie strešných dosiek a klinových úchytov

Dávajte pozor, nech dosky dobre zapadnú do systému drážok a pier.

Modrá ochranná fólia musí byť na vonkajšej strane (UV-chránená strana). 
Dosky zasúvajte do drážky v profile až na doraz.

Klinové úchyty sú už prirezané na správnu dĺžku.

J 1.
Nasunutie dosiek

Dosky (E) sa začínajú nasadzovať do okenných vzpier (11) od prostriedku a zospodu.

Dosky okenného poľa (G) sa nasúvajú do strešných vzpier (11) zospodu.
Musia zapadnúť do drážky hrebeňového profilu (príp. okenného priečneho profilu) až na doraz.

Tip: Keby sa doska priečila, jednoducho povoľte skrutky a profil posuňte tak, až doska skĺzne dolu. 
Potom skrutku pevne dotiahnite.

J 2.
Odstránenie fólie

Teraz odstráňte zo všetkých dosiek modrú ochrannú fóliu z ich vonkajších strán, a bielu ochrannú fóliu z ich 
vnútorných strán.

Pokiaľ je ochranná fólia príliš zovretá v drážke, k jej uvoľneniu pomôže, keď trochu zatlačíte na dosku.

J 3.
Nasadenie klinového úchytu a ochranného profilu

Najskôr upevnite strešné dosky k dažďovému odkvapu pomocou vhodného klinového profilu (25). 
Potom upevnite bočné dosky nasadením klinových úchytov (27) zhora na dažďový odkvap.
Dlhšia strana klinového úchytu pritom prekryje dosku. Ľahkým zatlačením klinový úchyt zaklapne do hliníkového
profilu, je cítiť „lupnutie". Štyri ochranné profily (34) sa potom ľahko nasadia na hornú hliníkovú hranu 
dažďového odkvapu (8).
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E a G dosky (stenové 
panely)

25 a 27 Strešný klinový profil a dažďový 
odkvap
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Nasadenie strešného okna

Modrá ochranná fólia musí byť na strane smerom von (UV chránená strana)

K 1.
Nasadenie okna

Predmontované okno sa nasadí do hrebeňového profilu (9) z jeho prednej alebo zadnej strany, a posunie sa do 
okenného poľa, ktoré si zvolíte.

Dajte pozor, aby sa okno pri nasúvaní nevzpriečilo.

K 2.
Poistné skrutky

Poistné skrutky (30) zabraňujú vykĺznutiu strešného okna.
Poistné skrutky (30) nasuňte na obe strany horného okenného profilu asi 1 cm od okrajov, a matice pevne 
dotiahnite (31).

Potom na skrutky nasaďte ochranné krytky.

K 3.
Montáž otvárača okien

Priložený otvárač okien (32) namontujte na spodný profil okna pomocou dvoch skrutiek (28), ktoré sa nasúvajú z
boku.

Tip: Ako užitočné príslušenstvo ponúka firma Gutta zo svojho sortimentu Automatický otvárač 
okien.

28



Strešné 
okno

Automatický otvárač 
okna
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Nasadenie dielov dverí

Horný diel dverí a spodný diel dverí sú úplne rovnaké.

Pri nasadzovaní dávajte pozor, aby sa profil nevzpriečil.

L 1.
Nasadenie spodného dielu dverí

Spodný diel dverí (14a) nasuňte do závesnej vzpery dverí (7) zhora

L 2.
Nasadenie podložky dverí a horného dielu dverí

Na vzperu nasaďte podložku dverí (24) ako rozperku, potom nasaďte horný diel dverí (14a).

Tip: Oba diely dverí je možno nezávisle na sebe otvárať, len ak je vložená podložka dverí.

L 3.
Kľučka dverí a doraz kľučky dverí

Kľučky dverí (14b) nasaďte do otvoru v doske. Skrutku s vnútorným šesťhranom (imbus), ktorá sa nachádza v 
kľučke, pevne dotiahnite.

Na prednú vzperu (6) namontujte z vnútornej strany pod kľučku spoj vzpier (19a),
ktorý bude slúžiť ako doraz kľučky. Tento spoj vzpier pripevnite pomocou kosoštvorcovej
skrutky (29) a matice (31). Toto platí pre dolný aj horný diel dverí.
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Podložka 
dverí
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Zavetrovanie alebo montáž výstuh bočných a strešných vzpier

Výstuhy zvyšujú stabilitu skleníka a chránia ho pred zaťažením vetrom a búrkami.

Rozhodne namontujte všetky výstuhy, ktoré sú v balení. Počet výstuh závisí na veľkosti skleníka.

M 1.
Zavetrovanie
(týka sa iba F2 a F3)

Výstuhy zavetrovania sa pomocou kosoštvorcových skrutiek a matíc montujú do všetkých štyroch rohov 
skleníka, a to od rohových profilov (3) k dažďovému odkvapu (8).
Matice dobre pritiahnete.

V balení sú štyri výstuhy (2x pravá, 2x ľavá).

M 2.
Montáž výstuh strán
(týka sa iba F4 až F6)

Výstuhy strán (20b) namontujte pomocou kosoštvorcových skrutiek (29) a matíc (31) od vnútorných bočných 
vzpier (10) k strešnej vzpere (11).
Matice dobre dotiahnite.

M 3.
Montáž výstuh strešných vzpier
(týka sa iba F4 až F6)

Výstuhy strešných vzpier (20c) namontujte pomocou kosoštvorcových skrutiek a matíc na hrebeni od strešnej 
vzpery (11) k strešnej vzpere (11). S montážou začnite uprostred skleníka.

Tip: Skleník vyrovnajte pomocou vodováhy a až potom pevne dotiahnite všetky skrutky.
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Prídavné výstuhy, ochranné krytky a pripevnenie k základni

Montážou prídavných výstuh získajú najmä veľké skleníky (F4 až F6) podstatne väčšiu stabilitu a sú odolnejšie 
voči silnej záťaži vetrom. Plastové krytky (33) slúžia k prevencii úrazu porezania o ostré hrany.

N 1.
Montáž prídavných výstuh
(iba F4 až F6)

Pomocou kosoštvorcových skrutiek a matíc namontujte do každého zo štyroch rohov dve
prídavné výstuhy (20d). Tým sa spevní spojenie medzi zemným profilom (1, 2) a rohovým profilom (3).

Matice pevne dotiahnete.

N 2.
Nalepenie ochranných krytiek
Ochranné krytky (33) nalepte na vonkajšie rohy zemných profilov. 

Odporúčame silikón (vhodný pre plasty) alebo lepidlo nanášané za tepla.

N 3.
Pripevnenie k základni

A: Kosoštvorcovú skrutku (29) vsaďte do pôdneho profilu (1, 2), a skleník pripevnite k betónovému základu 
prostredníctvom uholníkov* alebo pomocou zemných kotiev*.
*nie sú súčasťou dodávky (viď str. 36/37)

B: Skleník posaďte na hliníkovú základňu a zoskrutkujte ho s držiakmi základne (príslušenstvo základne)
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Príslušenstvo a doplnky

Upozornenie:
Produkty uvedené na tejto stránke nie sú súčasťou dodávky, na želanie sa dajú objednať zvlášť.

A = dĺžka 
B = šírka 
C = výška 
D = hrúbka

Hliníková základňa

Je vhodná pre všetky veľkosti skleníkov (F2 až F6).
Dodáva sa kompletne so skrutkami, uholníkmi a návodom na montáž.
Namontovaním na tuto základňu sa skleník stáva stabilnejší, robustnejší, a vyšší (o 11 cm).

Súprava upevňovacích prostriedkov
s hmoždinkami

Slúži na upevnenie skleníka (či už s hliníkovou základňou alebo bez nej) na betónový základ. 
Odporúčame:
súprava pre skleník F2 = 8 hmoždiniek (G), atď.

Súprava upevňovacích prostriedkov so zemnými kotvami

slúži k upevnenie skleníku (či už s hliníkovou základňou alebo bez nej) do pôdy. 
Odporúčame:
súprava pre skleník F2 = 4 zemné kotvy (E), atď.

Polička / pracovný stolík

Sú vhodné pre všetky veľkosti skleníkov (F2 - F6).

Dodávajú sa kompletne vrátane skrutiek, uholníkov a návodu na montáž

Automatický otvárač okien

Dodáva sa kompletne so skrutkami a s návodom na montáž. Okno sa otvára hydraulicky, nie je na to potrebná 
elektrina.
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                              A x B         x C          x D Katalógové č.:

Súprava - 
F2

154 x 227 x 11,1 x 2,5 cm 4290303

Súprava - 
F3

228 x 227 x 11,1 x 2,5 cm 4290306

Súprava - 
F4

300 x 227 x 11,1 x 2,5 cm 4290309

Súprava - 
F5

374 x 227 x 11,1 x 2,5 cm 4290312

Súprava - 
F6

448 x 227 x 11,1 x 2,5 cm 4290315

Súprava - 
F2

= 8 x G - 8 x F - 8 x 29 - 8 x 30 - 16 x 31 4290353

Súprava - 
F3

= 8 x G - 8 x F - 8 x 29 - 8 x 30 - 16 x 31 4290353

Súprava - 
F4

= 10 x G - 10 x F - 10 x 29 - 10 x 30 - 20 x 31 4290356

Súprava - 
F5

= 10 x G - 10 x F - 10 x 29 - 10 x 30 - 20 x 31 4290356

Súprava - 
F6

= 12 x G - 12 x F - 12 x 29 - 12 x 30 - 24 x 31 4290359

Súprava - 
F2

= 4 x E - 8 x F - 8 x 29 - 8 x 30 - 16 x 31 4290373

Súprava - 
F3

= 4 x E - 8 x F - 8 x 29 - 8 x 30 - 16 x 31 4290373

Súprava - 
F4

= 6 x E - 10 x F - 10 x 29 - 10 x 30 - 20 x 31 4290376

Súprava - 
F5

= 6 x E - 10 x F - 10 x 29 - 10 x 30 - 20 x 31 4290376

Súprava - 
F6

= 6 x E - 10 x F - 10 x 29 - 10 x 30 - 20 x 31 4290376

Katalógové č.: 4290409

Katalógové č.: 4290406

Katalógové č.: 4290403
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Príslušenstvo a náhradné diely

Upozornenie:
Produkty uvedené na tejto stránke nie sú súčasťou dodávky, na želanie sa dajú objednať zvlášť.

A = dĺžka 
B = šírka 
C = výška 
D = hrúbka

Bublinková fólia alebo mriežkovaná bublinková fólia

Tieto fólie sú vhodné pre všetky veľkosti skleníkov. Slúži ako doplnková tepelná izolácia pro studená roční 
období.
Podľa veľkosti skleníka sú potreba 1 - 3 roly.

Tieniaca látka

Podstatne redukuje zahriatie vzduchu vo vnútri skleníka.

Podľa veľkosti skleníka sú potrebné 1 až 3 ks tieniace látky.

Prídavné výstuhy a kosoštvorcové skrutky

Tieto prídavné výstuhy môžete do skleníka namontovať pomocou kosoštvorcových skrutiek. 

Namontovaním výstuh sa stáva skleník stabilnejší!

Strešné okno

Je vhodné pre všetky veľkosti skleníkov (F2 - F6).
Dodáva sa kompletne so skrutkami, uholníkmi a návodom na montáž.

Plastová šablóna

Náhradné diely z plastu.
Sú vhodné pre všetky veľkosti skleníkov (F2 - F6)

22 = uzávierka hrebeňa
23 = úchyt dverí
24 = podložka dverí
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A = 600 cm
B = 200 cm
Katalógové č.: 4210603

A = 620 cm
B = 150 cm

Katalógové č.: 4210462
(na obrázku sú

zobrazené veľké
náviny!)

A = 580 cm
В = 150 cm
Katalógové č: 4290703

A = 81,0 cm
B = 2,0 cm
D = 0,3 cm
Katalógové č.: 9291803

RH x 10
Katalógové č.: 9291739

A = cca 60 cm
B = cca 75 cm
D = cca 1 cm
Katalógové č.: 4290412

Katalógové č.: 9291718
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