„NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU DOMKU SOLID“
Skladování
Mnoho zbytečných problémů a neoprávněných reklamací vzniká chybným skladováním. Balík s materiálem není vodotěsný a chrání obsah
pouze před vnějším znečištěním. Proto skladujte stavební sadu až do finální montáže v suchu, ne přímo položenou na zemi, chráněnou
proti vlivům počasí (slunce, vlhkost, vítr, apod.). Obsah balíku nesmí od země zvlhnout nebo jinak absorbovat vlhkost. Rozhodně
neskladujte ve vytápěném prostoru.

Povrchová úprava domku
Před montáží musí být všechny stavební díly ošetřeny hluboko působícím základním nátěrem (preventivní ochrana proti zamodrání a plísni)
a to z vnější i vnitřní strany dílců. Pro konečný nátěr použijte i ve vnitřním prostoru povětrnostně odolnou lazuru s dobrými fyzikálními
vlastnostmi, která ochrání dřevo proti vlhkosti a slunečnímu záření. Lazura by měla být zároveň voděodpudivá, světlostálá a vlhkosti
odolná. Dbejte na to, aby lazura měla dostatek barevného pigmentu, protože jinak by mohlo dojít k zešednutí dřeva. Nepoužívejte žádný
lak! Nechte si podrobně poradit od odborného prodejce barev, co se týká ochrany přírodního jehličnatého dřeva, a dodržujte pracovní
postup výrobce nátěrové hmoty. Další nátěr provádějte po dokonalém zaschnutí a vyvětrání. Důkladnou ochranou dřeva ovlivníte zásadně
životnost Vašeho zahradního domku.

Umístění domku a jeho kotvení
Věnujte prosím MIMOŘÁDNOU péči při budování základu pro domek. Základ postavte tak, aby horní hrana základu přesahovala asi 5 cm
okolní terén. Základ musí být přesně vyvážen do vodorovné roviny a odvodněn, aby základové trámky ležely v rovině. Aby bylo zabráněno
přímému kontaktu se zemí a vniknutí zemní vlhkosti do trámků, podložte trámky pásky z bitumenové lepenky (nejsou součástí dodávky).
Základ se obyčejně provádí třemi způsoby:

pásový základ

sypaný betonový základ

betonová deska
Domek nelze postavit pouze volně položený na zemi bez ukotvení!!

Bezpečnostní upozornění
Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle).
Prkna mohou mít třísky nebo ostré hrany. Domek stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.
Montáž domku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu s vedením elektrického proudu. Bezpečně a
ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi. Domek musí stát na absolutně rovné ploše. Během výstavby se o
domek neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění.
Nesnažte se domek sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že
dodržujete bezpečnostní upozorněni výrobce. Používáte - li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce.
V domku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové
spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením domku, ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou
stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a
podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích).

Všeobecná upozornění
Domek se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý víkend. Domek doporučujeme stavět výhradně ve dvou
osobách. Než začnete sestavovat váš domek, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé
díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. Pokud některá z částí
domku chybí, v žádném případě domek nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození nekompletního domku
jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka). Uchovávejte všechny male součásti v připravené misce, aby se neztratily.
Pozor – domky jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max 75 km/hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo
dveře, tak se odolnost domku velmi výrazně sníží.
Při hrozícím větru včas (tj. předem) uzavřete dveře i okna domku !!

Doporučujeme ihned po stavbě domek zahrnout do pojistky vaší nemovitosti.
Veškerá poškození domku vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých
nebo slovenských pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem
záruky a nelze je reklamovat.

Péče a údržba






ZBAVUJTE PRAVIDELNĚ STŘECHU DOMKU LISTÍ A NEČISTOT
PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ DOMKU DO ZEMĚ PEVNĚ DRŽÍ
POKUD METEOROLOGOVÉ OHLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U DOMKU PEVNĚ UZAVŘENÉ DVEŘE I OKNA
V ZIMĚ PRAVIDELNĚ ZBAVUJTE STŘECHU DOMKU SNĚHU NEBO STŘEŠE DODEJTE ZEVNITŘ DOSTATEČNOU PODPORU,
ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU
PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE STAV POVRCHOVÉHO NÁTĚRU A PŘÍPADNĚ JEJ PRAVIDELNĚ OBNOVUJTE

