GARDERA
SKLENÍK G-GLASS B

Vyrobené z pozinkovanej oceľovej rúry
určené na poťahovanie bunkovým polykarbonátom

Obrázok skleníka je ilustračný. Nemusí sa presne zhodovať so zakúpeným produktom.

Dĺžka - 4, 6, 8, 10, 12 m
Šírka - 3 m
Výška - 2 m
Oblúk je 20x20 mm, krok medzi oblúkmi je 0,67 m
Video pokyny sú k dispozícii na YOUTUBE kanáli:

https://www.youtube.com/channel/UCY6pP3kSh_NfbcOwlijeKpw

TRADÍCIA ZAVÄZUJE

Vážený Zákazník
Ďakujeme vám za nákup skleníka “GARDERA”, ktorý pri správnom fungovaní bude
slúžiť viac ako 12 rokov a poteší vás dobrou úrodou.

POŽIADAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
1. Pred inštaláciou skleníkov si pozorne prečítajte pokyny. Nesprávna montáž môže
poškodiť rám.
2. V závislosti od umiestnenia skleníka musí sám kupujúci posúdiť možné snehové
zaťaženie. V zime je potrebné umiestniť pod každý oblúk skleníkov podpery a
odpratať sneh z rámu.
3. Neinštalujte skleník v tesnej blízkosti (menej ako 2 m) od budov, plotov a múrov.
4. Pri inštalácii skleníkov vo veternej oblasti je potrebné pevné pripevnenie k povrchu
pôdy. Kupujúci musí posúdiť potrebu dodatočného pripevnenia skleníkov k zemi
pomocou improvizovanéých materiálov (tvarovky atď.)
5. Nevystavujte skleníkový rám mechanickým vplyvom.
6. Nemeňte sami dizajn produktu.
7. Aby sa zabránilo zníženiu priepustnosti svetla bunkového polykarbonátu, odporúča
sa povrch očistiť bavlnenou handričkou s použitím vody a saponátov, ktoré
neobsahujú amoniak a rozpúšťadlá. Používanie chemikálií obsahujúcich abrazívne
častice nie je povolené.
8. Skleník je odolný za silného vetra, dvere a okenice musia byť zatvorené.

ZÁRUČNÉ POVINNOSTI
1. Táto záruka sa vzťahuje iba na krajinu, kde sa produkt pôvodne predal zákazníkovi.
2. Záručná doba prevádzky - 2 roky od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na všetky
výrobné chyby a chyby materiálu. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené
koróziou prvkov konštrukcie výrobku alebo nadmerným zaťažením snehom.
З. Záručné povinnosti sú ukončené:
З.1. Ak inštalácia nie je v súlade s pokynmi;
З.2. V rozpore s požiadavkami na prevádzku skleníka;
З.З. Pri použití skleníkov na iné účely;
З.4. V prípade vyššej moci (prírodné katastrofy);
4. Táto záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré sú výsledkom bežného opotrebenia.
5. Záruka sa nevzťahuje na pórovitý polykarbonát.
6. Pri montáži musí kupujúci posúdiť potrebu dodatočného pripevnenia skleníkov k
zemi, v závislosti od typu povrchu a umiestnenia skleníkov. Kupujúci je zodpovedný
za spoľahlivosť pripevnenia skleníkov k povrchu pôdy.
7. Výrobca je zodopovedný za úplnosť konﬁgurácie.
Dátum predaja:

Predajca: Schetelig CE s.r.o.
www.skleniky.sk
0915 832 310

POKYNY NA MONTÁŽ SKLENÍKA!
1. Popis produktu
Skleník GARANT B je určený na vytvorenie optimálnej klímy pri pestovaní sadeníc,
kvetov a zeleniny na osobnom pozemku.
Konštrukcia skleníkov GARANT B je vyrobená z pozinkovaného potrubia štvorcového
prierezu 20х20 mm a je určená na zakrytie plástov polykarbonátom. Na zaistenie
maximálnej tuhosti je čelná plocha vyrobená integrálne zváraná a oblúky sú vyrobené
integrálne bez spojov. Horizontálne prvky dlhé 2 m sa montujú pomocou skrutiek a matíc
(M6). Na montáž je potrebný kľúč alebo orech č. 10.
Na zlepšenie vetrania skleníkov sú dve dvere a okná. Na zimu nie je potrebné
odstraňovať krytinu.

2. Konﬁgurácia produktu
číslo
dielu

množstvo, ks
druh

názov dielov
rám 4 m predĺženie 2 m
Základné vybavenie

1

Zváraná čelná plocha, s dverami a
oknom

2

-

2

Oblúk

5

3

3

Priama spojovacia tyč - ŠTART

5

-

4

Priama spojovacia tyč

5

5

5

zatvárač na okná

2

-

6

zatvárač dverí

2

-

7

záves

8

-

8

Háčik / očko

4/2

-

9

skrutka M6x50 s podložkou

35

15

10

skrutka M6x45 (pre nohy)

6

2

11

Matica M6

41

17

12

skrutka s maticou (pre zatvárače na dvere)

4

-

13

samorezka 4,2x16 (pre pánty a zatvárač) 40

14

samorezka 4,2x25 s podložkou

136

24

15

Samorezná skrutka 4,2х19 pre háčik

12

-

nohy (prefabrikované)

6

2

16

-

Predĺžená sada *
3

Priama spojovacia tyč - ŠTART

2

-

4

Priama spojovacia tyč

2

2

9

skrutka M6x50 s podložkou

14

4

10

Matica M6

14

4

17

nohy (prefabrikované)

4

-

* Dostupnosť pod podmienkou kúpy predĺženej sady

3. Odporúčaná sada nástrojov na montáž skleníkov
1. lopata;
2. krížový skrutkovač alebo skrutkovač s bitom PH 2;
3. 10 mm kľúč alebo skrutkovač s 10 mm šesťhranom;
4. stavebný nôž;
5. stavebná vodováha;
6. meter

4. Všeobecné pravidlá inštalácie pórovitého polykarbonátu
Polykarbonát je pripevnený k rámu pomocou samorezných skrutiek s rozmermi 4,2x25
mm s pozinkovanou podložkou a gumovým tesnením. V ráme je už vyvŕtaný otvor na
upevnenie pórovitého polykarbonátu. Počas inštalácie nepreťahujte samoreznú skrutku,
nechajte malú medzeru na „voľnobežku“.
Tabule z pórovitého polykarbonátu sú inštalované tak, aby povrch s ultraﬁalovou
ochranou bol vždy zvonku. Označenie je na obalovej fólii.
Pred inštaláciou musí byť tabuľa uložená v továrenskom balení. Materiál je rezaný
špeciálnym konštrukčným nožom s posuvnou čepeľou alebo elektrickou skladačkou. Pri
rezaní panela musí ochranná fólia zostať neporušená, aby sa zabránilo poškriabaniu. Po
dokončení inštalácie tabúľ z pórovitého polykarbonátu je potrebné z povrchu tabule ihneď
odstrániť ochrannú fóliu. Je potrebné mať na pamäti, že polykarbonátový kanál musí byť
orientovaný vo vertikálnom smere.
Použite počas inštalácie:
- Tesniaca a perforovaná páska;
- Koncový proﬁl;
- Gumené tesnenie;
- Termopodložka
Výrazne predĺži životnosť pórovitého polykarbonátu a zachová si svoj pôvodný
vzhľad.

5. Postup montáže
5.1.

Krytie z bočných koncov z pórovitého polykarbonátu

5.1.1. Vystrihnite z tabule polykarbonátu (veľkosť 600х210 cm) na 3 časti: 2 časti po 202
cm a jednu časť 196 cm. Polykarbonát vyrežte stavebným nožom alebo elektrickou pílkou.
5.1.2. Položte jednu z častí polykarbonátu (202x210 cm) na čelo,ako je ukázané na
obrázku č. 1. Polykarbonátové tabule by mali byť usporiadané vertikálne. Zarovnajte ho zo
všetkých strán a podľa vyvŕtaných otvorov pripevnite pomocou samorezných skrutiek na
konštrukciu čelnej plochy. Polykarbonát vyrežte presne v oblúku.

5.1.3. Druhou časťou
polykarbonátu (s rozmerom
196x210 cm) zakryte zvyšnú
časť čela.
5.1.4. Inštalácia závesov na
dvere a okná s pomocou
samorezných skrutiek. Všetky
závesy musia byť umiestnené
mimo polykarbonátu.
Priskrutkujte samorezkami
zatvárače, ako je to na obrázku
č. 3.
5.1.5. Pozdĺž vodorovných
okrajov prieduchov a dverí
urobte štrbiny tak, aby sa
otvorili.
5.1.6. zoberte druhé čelo a
zakryte ho polykarbonátom
rovnakým spôsobom ako prvé.

zatvárač
záves

háčik

5.1.7. namontujte háčiky na čelá
(na upevnenie dverí) a dvere
(na upevnenie okna), očká pre
háčiky na dvere, podľa
vyvŕtaných otvorov

Otvorené polykarbonátové články sa odporúča utesniť gumovými tesneniami,
perforovanou páskou a koncovým proﬁlom!

5.2. Zostava rámu (základná konﬁgurácia)
5.2.1. Montáž nohy v tvare T
(zemný hák) na pripevnenie
skleníkov k zemi, ako je to
znázornené na (obr. č. 4).
5.2.2. Spojte zostavené nohy
so spojnicami skrtukami 6x50
mm, nohy v spodnej časti
spojnice zaﬁxujte podľa
vyvŕtaných otvorov. (obr. č. 5).

obr. č. 4
matica
diel č.11
Priama spojovacia
tyč - ŠTART

diel č.3

noha
15
diel č.16

skrutka s podložkou
diel č.9

čelo
diel č. 1

noha
20
diel č.16
matica
diel č.11

noha alebo svoje
diel č.16

5.2.3. Priskrutkujte priamy
oblúk spojnice podľa (obr. č. 6.

obr. č. 5

skrutka
diel č.10

Priama spojovacia tyč

diel č.4

oblúk
diel č.2

priama štartovacia

diel č.3
oblúk

skrutka s podložkou
diel č.9

diel č.2
priama štartovacia

diel č.3

matica
diel č.11

noha v tvare T

diel č.16

čelo
diel č. 1

Priama spojovacia
tyč - ŠTART

diel č.3

obr. č. 6
obr. č. 7
5.2.4. Pripojte spojovaciu tyč k rovným
častiam spojov
5.2.5. Priskrutkujte oblúkové diely k
zostaveným častiam a v dolnej časti aj
nohy v tvare T podľa otvorov, ako je
znázornené na obr. č. 7.
5.2.6. Druhý koniec zaskrutkujte pre
skleník s dĺžkou 4 m. obr. č. 8.

obr. č. 8
Ak chcete zvýšiť dĺžku sklenika o 2 m, použite rozšírenia, ktoré si môžete kúpiť od svojho dodávateľa.

5.3. Montáž rámu (zosilnené zariadenie)
5.З.1. Na upevnenie ďalších radov počiatočných priamych línií a priamych línií sú
otvory v čelnej ploche a oblúkoch vyrobené nezávisle (vrták do kovu s priemerom
5 mm). Montážna vzdialenosť musí byť minimálne 50 cm od stredového radu.
5.З.2. Hromady sú pripevnené na koncoch namiesto nôh, ako je znázornené na
obrázku 5. Zvyšné nohy sú pripevnené vo voľnom oblúku podľa vyvŕtaných
otvorov.

5.4.

Zakrytie rámu tabuľovým polykarbonátom

Najprv sú nainštalované koncové tabule, potom stredné a plech by mal byť
usporiadaný tak, aby sa ohýbanie uskutočňovalo výhradne pozdĺž línie kanálov.
Tabule namontujte tak, aby presahovali krajné oblúky najmenej o 5 cm a po celej dĺžke
polykarbonátových dosiek sa prekrývajú. Tabule musia byť opatrne vyrovnané a
zaistené pomocou samorezných skrutiek (na pripevnenie polykarbonátu sa odporúča
použiť špeciálnu tepelnú podložku, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti a nečistôt cez
otvory) najskôr pozdĺž spodného okraja, potom pozdĺž oblúkov podľa do vyvŕtaných
otvorov. Odporúča sa zakryť otvor polykarbonátovej bunky perforovanou páskou a
čelnou stranou. Proﬁl, ktorý mu bráni vniknúť do odrezkov, peľu, pôdy a hmyzu, a tiež
zabraňuje klíčeniu rastlín a tráv vo vnútri kanálov. Okrem toho perforovaný vzduchový
ﬁlter umožňuje tvorbu kondenzátu vo voštinovom polykarbonáte.
5.5. Inštalácia skleníkov
Pred začatím práce by malo byť miesto, na ktorom bude skleník stáť, starostlivo
vyrovnané. Vykopajte jamy s oblúkmi, na ktorých sú umiestnené nohy alebo hromady
tak, aby sa do nich zmestili. Namontujte zostavený skleník tak, aby spodná tyč bola v
jednej rovine so zemou a nohy boli v zemi. Potom zakryte zemou a zhutnite.

UPOZORNENIE!
- Poskladaný skleník nenechávajte nepripevnený o zem.
- Pri inštalácii skleníkov vo veternej oblasti je potrebné ďalšie pripevnenie k zemi
pomocou improvizovaných materiálov (tvarovky atď.).
- Neinštalujte skleník v tesnej blízkosti (menej ako 2 m) od budov, plotov a plotov.
- Plocha, na ktorej je skleník inštalovaný, musí byť rovná, bez výrazných rozdielov v
úrovni terénu.
- Pri silnom vetre by mali byť dvere a okná skleníkov zatvorené.

Ďalšie produkty pre váš skleník

Sada pre vyviazanie rastlín v
skleníku. Sú umiestnené na
akejkoľvek úrovni. Na každej
strane majte 1 alebo 2 riadky

Automatické
vetranieAutomatické
zariadenie na reguláciu
teploty v skleníku

vyvýšený záhon je
pozinkovanýPoužíva sa na vytvorenie
hladkého a elegantného
záhonu

doplňujúce informácie
Okenné tabule
zlepšené a včasné vetranie,
inštalované v streche
skleníka

Termopodložka
Zabraňuje stlačeniu
samorezných skrutiek a
neprechádza nečistotami a
vlhkosťou

Pre viac informácií o ďalších produktoch kontaktujte:
Schetelig CE s.r.o.
www.skleniky.sk
0915 832 310

TRADÍCIA ZAVÄZUJE

