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Skleník trojdverový
190 x 195 x 195 cm
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NÁVOD

Len pre domáce a nekomerčné použitie.!

POZOR! Čítajte tieto inštrukcie pozorne a s porozumením. Tento manuál 
uchovajte pre ďalšie použitie. Ak jedného dňa odovzdáte výrobok inej osobe, 
odovzdajte ho aj s manuálom. Drobné časti uchovajte mimo dosahu detí. Toto 
platí aj pre obalový materiál.

Odbaľte všetky časti a súčiastky záhradného setu a umiestnite ich všetky na 
kartónový podklad alebo iný čistý a rovnomerný povrch. Týmto bude celý set 
stabilizovaný. Takisto dbajte na to, aby ste podklad nepoškriabali alebo inak 
neznehodnotili pri manipulácii s náradím.

Skontrolujte, či ste balík dostali kompletný, v súlade s návodom. Neskoršie 
sťažnosti na chýbajúce časti nebudú akceptované.

Uistite sa, že pred používaním je výrobok plne zmontovaný, čo zaistí jeho 
funkčnosť. V ilustrácii je toto podrobne zobrazené.

Skontrolujte všetky súčiastky, či sú v bezchybnom stave. Napriek precíznym 
kontrolám na výrobku, pri jeho transporte sa drobné poškodenie nedá vylúčiť. V 
takomto prípade výrobok nemontujte, ale škodu nám oznámte.

Na umývanie výrobku používajte špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte 
naopak rozpúšťadlá a bielidlá, ktoré by výrobok mohli znehodnotiť.

Skrutky najprv nedoťahujte úplne napevno, aby ste boli schopní ešte s nimi 
manipulovať počas montáže. Naopak, ak by ste ich hneď dotiahli, nemuseli by do 
seba zapadať, preto dotiahnite všetky skrutky až keď je skleník zmontovaný do 
finálnej podoby.

Skleník musí byť používaný na pevnom rovnomernom povrchu. Odporúčame dať 
pod neho nejaký základ.
Používajte skleník samostatne, nespájajte ho do jedného celku s inými 
skleníkmi.



Vzhľadom k veľkosti skleníka odporúčame ho montovať na mieste kde sa v budúcnosti reálne 
bude nachádzať.
Montujte výrobok aspoň s dvomi, ideálne však so štyrmi ďalšími dospelými osobami. 
Skrutkovač a francúzsky kľúč sú potrebné. Pri montáži je odporúčané široké priestranstvo  a 
suché prostredie.
Používajte pri montáži ochranné rukavice. Je to dôležité pri manipulácii s ostrými hranami 
výrobku, na prevenciu proti zraneniu.
Stále majte výrobok na pevnom podklade a riaďte sa presnými inštrukciami ako ho mať 
zmontovaný. Vo svojej finálnej verzii už musí byť úplne pevný a pevne ukotvený, aby bol 
odolný voči rôznym klimatickým podmienkam. 
Inštaláciu výrobku vykonajte s dostatočným časom k dispozícii a neprerušujte prácu.
Ak skleník nepoužívate, odložte ho na suché miesto. Nevystavujte ho ani mrazu a určite ani 
riziku požiaru, ani len drobným iskrám.
V najhoršom prípade, ak by už požiar vznikol, majte na mysli otvory na skleníku. Ten 
najbližší môže byť hneď za Vami.

Nikdy  nestúpajte na časti skleníka, ani ich neprehýbajte. Nikdy ani nelezte na už postavený 
skleník. Hrozí riziko Vášho pádu aj zničenia skleníka. 
Nikdy nezapaľujte ani len najmenší plameň vnútri skleníka.
Neumiestňujte skleník tak, aby sa z neho nedalo v prípade požiaru ujsť.
Nepoužívajte výrobok ak chýbajú jeho časti alebo sú opotrebované.

Starostlivosť a údržba

Nepoužívajte chemické čističe.
Vždy okamžite vymeňte opotrebované časti skleníka, ktoré by mohli spôsobiť poranenie.
Počas zimy sa uistite, že na streche nie je napadaný sneh vo veľkom množstve, pod veľkou 
pokrývkou by sa strecha mohla poškodiť. Už 10 centimetrová vrstva môže byť nebezpečná.

Likvidácia
Poškodené časti skleníka, tak ako aj obalový materiál, musia byť recyklované na základe 
miestnych nariadení pre recykláciu.

Podklad
Skleník nie je dodávaný so žiadnym podkladom. Dôrazne však odporúčame pod neho rovný 
povrch umiestniť. Návrh bude k dispozícii na ďalšej strane.
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Odporúčaný podklad pod skleník

Tu je príklad podkladu:

Orientačné parametre podkladu 

Odporúčaná výška hodnoty C je 30 cm, celková výška pokladu 50 cm. 
Výška podkladu nad zemou  -A- by nemala byť viac ako 50% z celkovej výšky 
podkladu. Odporúčame zakopať podklad pod hladinu zeme. Ukotvenie –B- musí byť 
pevné.

Plocha podkladu musí byť obdĺžniková, pevná a rovná. Skleník musí byť pevne 
pripevnený na ňu skrutkami.









Dbajte na maximálnu bezpečnosť. Skrutky nedoťahujte hneď napevno. Hlavy skrutiek 
sú na vonkajšej strane, matice na vnútornej. Pri práci používajte rebrík. Počet osôb - 2.
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