
 

 

MONTÁŽNY MANUÁL KU SKLENÍKU 

ANCHOR 

Ilustračný obrázok 

 

VYROBENÝ Z GALVANIZOVANÝCH OCEĽOVÝCH PROFILOV                    

OPLÁŠTENIE Z 6MM POLYKARBONÁTU S UV OCHRANOU 

ŠÍRKA 3 METRE, DĹŽKA 4 METRE (MOŽNOSŤ PREDLŽOVANIA O 2 METRE), 

VÝŠKA 2 METRE, PROFIL 40 X 20 MM (PRI VERZII LITE 20 X 20 MM), 

VZDIALENOSŤ MEDZI OBLÚKMI 67 CM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1G5qaUyLls  

 

 

 

 

Video pokyny sú k dispozícii na YOUTUBE kanáli: 



 

Vážený zákazník, 

Ďakujeme Vám za nákup skleníka, ktorý po správnej montáži bude fungovať a 

slúžiť viac ako 10 rokov a poteší vás dobrou úrodou. 

POŽIADAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY 

1. Pred inštaláciou skleníkov si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nesprávnou 
montážou môžete poškodiť rám! 

2. V závislosti od umiestnenia skleníka musí sám kupujúci posúdiť možné snehové 
zaťaženie. V zime je potrebné odpratať sneh z rámu. 

3. Neinštalujte skleník v tesnej blízkosti (menej ako 2 m) od budov, plotov a múrov. 
4. Pri inštalácii skleníka je potrebné dodržať kotvenie do zeme pomocou 

pribalených zemných kotiev. Vo veternej oblasti musí kupujúci posúdiť 
potrebu dodatočného pripevnenia skleníkov k zemi pomocou improvizovaných 
materiálov (betónové tvarovky, drevený rám, oceľové laná atď.) 

5. Nevystavujte skleníkový rám mechanickým vplyvom. 
6. Nemeňte sami dizajn produktu. 
7. Aby sa zabránilo zníženiu priepustnosti svetla dutinkového 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 aj za silnejšieho vetra, ale dvere a okenice musia byť 
zatvorené – hrozí nadvihnutie vetrom a odfúknutie alebo zničenie celého 
skleníka. 

 

ZÁRUČNÉ POVINNOSTI 

Záručná doba je 2 roky od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné 

chyby a chyby materiálu. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené koróziou (môže 

byť spôsobené mechanickým poškodením antikoróznej galvanizovanej vrstvy prvkov 

konštrukcie výrobku alebo nadmerným zaťažením snehom. 

Záručné povinnosti sú ukončené: 

1. Ak inštalácia nie je v súlade s pokynmi v tomto manuály 

2. Keď je používanie v rozpore s požiadavkami na prevádzku skleníka 

З. Ak je skleník použitý na iné účely ako pestovanie napr. zastrešenie bazéna, vírivky 

4. V prípade vyššej moci (prírodné katastrofy) 

5. Táto záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré sú výsledkom bežného opotrebenia 

6. Záruka sa nevzťahuje na dutinkový polykarbonát 

7. Za úplnosť konfigurácie je zodpovedný výrobca 

 

 

Dátum predaja: Predajca: SCHETELIG CE s.r.o.  

Železničná 961 

925 84  Vlčany 

 

www.skleniky.sk 

 

 



 

KONFIGURÁCIA PRODUKTU 

ČISLO NÁZOV 
POČET KUSOV  

FOTKA DIELU DĹŽKA 4M PREDĹŽENIE 2M 

 
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  Kľučka na dvere 2 - 

 

7  Závesný pánt 8 - 

 

8  Háčik / očko 4/2 - 

 

9  Skrutka M6x50 s podložkou 35 15 

 

10  Skrutka M6x45 (pre základové nohy) 6 2 

 

11  Matica M6 41 17 

 

12  Skrutka s maticou (pre kľučku na dvere) 4 - 
 

13 
 Samorezka 4,2x16 (pre pánty, kľučku aj 
háčik) 

52 - 

 

14  Samorezka 4,2x19 s podložkou 136 24 

 

16  Základové nohy (pre kotvenie) 6 2 

 

 

Odporúčané nástroje na montáž skleníka: 

Lopata, Rýľ, Vodováha 100cm, Výsuvný meter 3m, Rezací nôž, 

Skrutkovač s bitom PH2, Vidlicový kľúč 10mm 

 



 

POPIS PRODUKTU A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ INŠTALÁCIE 

DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU 

 

Skleník je určený na vytvorenie optimálnej klímy pri pestovaní sadeníc, kvetov a zeleniny na 

osobnom pozemku – nie je určený na komerčné účely. 

Konštrukcia skleníkov je vyrobená z galvanizovaného profilu štvorcového prierezu 20х20 mm 

a je určená na zakrytie dutinovým polykarbonátom. Na zaistenie maximálnej tuhosti je čelná 

plocha vyrobená integrálnym zváraním a oblúky sú vyrobené bez zvarových spojov. 

Horizontálne prvky dlhé 2 m sa montujú pomocou skrutiek a matíc (M6). Na montáž je 

potrebný kľúč alebo orech veľkosti č. 10. 

Na zlepšenie vetrania skleníkov sú dve dvere a okná umiestnené na čele skleníka. Na zimu 

nie je potrebné odstraňovať krytinu. 

Montáž odporúčame aby vykonávali 2 osoby. Odhadovaná časová náročnosť 4 hodiny. 

 

Polykarbonát je pripevnený k rámu pomocou samorezných skrutiek s rozmermi 4,2 x 25 mm 

s pozinkovanou podložkou a gumovým tesnením. V ráme je už vyvŕtaný otvor na upevnenie 

dutinkového polykarbonátu. Počas inštalácie nepreťahujte samoreznú skrutku, nechajte 

1mm dilatačnú malú medzeru na „voľnobežku“. 

Tabule z dutinkového polykarbonátu sú inštalované tak, aby povrch s ultrafialovou ochranou 

bol vždy zvonku. Označenie je na obalovej fólii. 

Pri rezaní panela musí ochranná fólia zostať neporušená, aby sa zabránilo poškriabaniu. Po 

dokončení inštalácie tabúľ z dutinkového polykarbonátu je potrebné z povrchu tabule ihneď 

odstrániť ochrannú fóliu. Je potrebné mať na pamäti, že polykarbonátový kanál musí byť 

orientovaný vo vertikálnom smere. 

Pred začatím práce by malo byť miesto, na ktorom bude skleník stáť, starostlivo vyrovnané. 

Vykopte jamy do zeme pomocou lopaty a rýľu v mieste, v ktorých sú umiestnené základové 

nohy 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! 

 

Skleník montuje za bezveterného počasia a keď neprší.  

Rozostavaný skleník nenechávajte nepripevnený o zem. 

 

 

 

 

 

 



 

MONTÁŽNY POSTUP 

1. Odrežte s nožom a rozdeľte prvú tabulu polykarbonátu (veľkosť 600 x 210cm) 
na 3 dĺžkové časti: Dve časti po 202cm a jednu časť 196cm. 

2. Položte si čelo spolu s rámami dverí a okna na zem, aby bolo v rovine a aby 
predvŕtané otvory v konštrukcii skleníka ste videli. Na čelo položte prvú 
odrezanú časť polykarbonátu s dĺžkou 202cm na výšku (obr.č.1) Polykarbonát 
by mal začínať od začiatku oblúka konštrukcie a končiť v mieste, kde sa 
nachádza kľučka dverí (nie pánty). Zarovnajte polykarbonát zo všetkých strán. 
Podľa vyvŕtaných otvorov pripevnite pánty pomocou samorezných skrutiek 
s podložkou (č.14). a následne aj všetky ostatné predvŕtane miesta prichytenia 
polykarbonátu. Polykarbonát vyrežte presne v oblúku.  

 
 
 

3. Druhou časťou polykarbonátu (s rozmerom 196cm) zakryte zvyšnú časť čela. 
Zarovnajte, odrežte a pripevnite ako v kroku predtým.  

 
 

 

 

 

4. Nasaďte gumové tesnenie na vrchnú časť oblúku. Dutinkové otvory 
polykarbonátu v spodnej časti zakryte koncovým profilom. Namontujte 
zatvárač okna, háčiky s očkami podľa vyvŕtaných otvorov. Pozdĺž vodorovných 
okrajov otvorov urobte nožom štrbiny tak, aby sa vedeli otvoriť. 

5. Zoberte druhé čelo a namontujte polykarbonát ako pri prvom. 
 

 

 

 



 

6. Spravte montáž základovej nohy v tvare písmena T. Budete umiestňovať na 
každé 2 metre po dĺžke skleníka (obr.č.4). Spojte zostavené nohy so 
spojnicami skrutkami 6x50mm a zafixujte  (obr.č.5). 
  

   
7. Priskrutkujte priamy oblúk spojnice (obr.č.6).  
8. Priskrutkujte spojovaciu tyč k rovným častiam spojov. 

 

 



 

 
9. Priskrutkujte oblúkové diely k zostaveným častiam v dolnej časti aj základové 

nohy podľa otvorov, ako je znázornené na obr.č.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Druhé čelo namontujte a zafixujte ako ste robili prvé čelo. Skontrolujte či je 
skleník v absolútnej rovine podľa vodováhy a matky dotiahnite na doraz.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Teraz môžete začať s prácami montáže dutinkovým polykarbonátom. Najprv 
sa montujú koncové tabule, potom stredné. Je potrebné aby sa ohýbanie 
uskutočňovalo výhradne pozdĺž línie kanálov. Tabule namontujte tak, aby 
presahovali krajné oblúky najmenej o 5cm a po celej dĺžke polykarbonátových 
dosiek sa prekrývali. Tabule musia byť zaistené do predvŕtaných otvorov 
pomocou samorezných skrutiek najskôr pozdĺž spodného okraja jednej strany, 
potom pozdĺž oblúkov. Odporúčame nasadiť koncový profil najprv na jednu 
stranu, nastaviť si výšku konca tabule od zeme a potom druhú stranu odrezať 
a nasadiť koncový profil až po priskrutkovaní, aby ste dosiahli čo najlepšie 
priliehanie a presnú výšku konca od zeme. Pracujte postupne a v mieste kde 
sa polykarbonáty prekrývajú pripevňujte skrutky ako posledné aby ste dosiahli 
čo najlepšie priliehanie ku konštrukcii.  

12. Upravte terén po obvode skleníka tak, aby zem zakrývala hranu 
polykarbonátu, aby nedošlo k podfúknutiu.  

 



 

 

Ako prislušenstvo k skleníku odporúčame u nás dokúpiť: 

 

 
 
 
Sada pre vyviazanie rastlín v skleníku. 
Môžu byť umiestnené na akejkoľvek úrovni. 
Na každej strane máte 1 alebo 2 riadky 
úrody, ktorej stonku viete vyviazať o lano. 
 
 
 
 

 
Automatický pružinový otvárač okna. 
Funguje bez elektriny – hydraulický piest 
otvára pružinu a otvára okenné krídlo pri 
teplote od 16°C do 25°C.  
 

 
 
 
 
Závesná polica je inštalovaná na 
bočných stenách vo vnútri skleníka na 
pestovanie sadeníc alebo rastlín 
v kvetináčoch poprípade odkladanie 
záhradného drobného náradia. 
 
 

 

 

 

Pre viac informácií o ďalších produktoch nás kontaktujte: 

 
SCHETELIG CE s.r.o. 

IČO: 365 653 34     IČ DPH: SK2021894567 
Železničná 961, 925 84  Vlčany 

 

Marek Hatala  
+421 915 832 310   hatala@schetelig.sk 

TEL.: +421 31 / 788 47 11 

Dlhá nad Váhom 440, 927 05  Dlhá nad Váhom 
 

 

 


