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Strana 1 originálního návodu 
Lifetime zahradní domky jsou navrženy tak, aby byly pevné a odolné. Snažili jsme se, aby montáž 
domku byla co nejjednodušší. Pokud nastane problém, máme pomůcky, které Vám mohou pomoci. 
• Postavte základnu – než začnete s montáží, srovnejte povrch pod domkem 
• Požádejte přátele a rodinu – montáž doporučujeme provádět ve 3 lidech. K dokončení domku 

potřebujete 4 – 6 hodin 
 

Požadované nářadí 
• Ochranné brýle 

• Plastové nebo gumové kladivo 

• Křížový i běžný šroubovák 

• Štafle 

• Vrtačka a vrták 5/16“ ( 8 mm) 

• Bourací kladivo – „kango“ 

• Kleště – „sykovky“ 

• Technický nůž 

• Nůžky 

• Kliče 7/16“ (11mm) a 3/8“ (10mm) 
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• je třeba číst návod velmi pozorně 

• značí díly, které budou v daném kroku potřeba 

• značí, že pro daný krok nebudou potřeba žádné díly 

• značí montážní díly, které budou v daném kroku potřeba 

• značí, že žádné montážní díly nebudou v daném kroku potřeba 

• značí nářadí, které bude v daném kroku potřeba 

• značí, zda je/není nutné použít vrtačku v daném kroku montáže 
 

Strana 5 originálního návodu 
Bezpečnostní upozornění 
• nedodržení následujících upozornění může vést k vážnému zranění čí poškození majetku a 

následnému omezení záruky 
• před začátkem montáže si důkladně přečtěte návod až do konce 
• ověřte si v platném stavebním zákoně, zda nepotřebujete pro stavbu domku stavební povolení 
• před začátkem montáže si ověřte, že povrch pod domkem je zcela vyrovnaný 
• přílišným utažením šroubů mohou být plastové části poškozeny. Abyste se tomu vyvarovali, 

doporučujeme použít vrtačku s nižším kroutivým momentem (může být také použit křížový 
šroubovák) 

• pro montáž jsou potřeba 3 dospělé osoby 
• osoby, které se podílejí na montáži, by měli mít během montáže ochranné brýle 
• buďte opatrní při používání štaflí během montáže 
• po dokončení montáže doporučujeme domek řádně ukotvit (viz pozdější krok v návodu) 
• v oblastech s hustým sněžením doporučujeme odstraňovat sníh ze střechy 
• nepoužívejte/neuskladňujte horké předměty v blízkosti domku 
• montáž dle návodu je základem pro snížení rizika nehody či zranění 
• je potřeba ukotvit domek k základně, v posledním kroku návodu „Kotvení domku“ jsou zobrazeny 

kotvící prvky, které budete potřebovat pro dokončení ukotvení (prvky by měly být běžně 
dostupné v železářství) 

• většina zranění je způsobena nedodržováním následujících instrukcí. 
 
 
 



1.10.2017 

Strana 6 originálního návodu 
1. Montáž základny 
Je nutné připravit základnu pro váš domek. Je potřeba zjistit, zda pro stavbu domku nebude 
vyžadováno stavební povolení. Před začátkem montáže je nutné připravit základnu: 
• betonová 
• dřevěná (dřevěný rám)  
Vyberte si základnu, ale mějte na paměti, že povrch musí být vyrovnaný. Pokud povrch nebude 
vyrovnaný, domek nebude správně smontován. Připravený vyrovnaný povrch váš šetří čas, takže 
prosím neignorujte tento krok. Doporučujeme betonovou základnu, je pevnější a s delší životností. 
Základna musí být postavena nad zemí a tak, aby do domku nezatékalo. Všechna prkna musí být pro 
venkovní použití! 
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Je potřeba 0,77 m3 betonu 
1.1. Betonová základna 
Betonová vrstva by měla být přibližně 10,2 cm silná. Rozměry domku v nejširším a nejdelším bodě 
jsou 2,44 x 2,29 m. Ujistěte se, že jste vybrali plochu, která odpovídá rozměrům domku. Rozměry 
podlahy jsou o něco menší, než rozměry střechy, tudíž plocha pro základnu má rozměry 2,38 x 2,24 
m. 
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1.2. Dřevěná základna 
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1.2.1.  
Ujistěte se, že prkna jsou upravena a připravena pro venkovní použití. Vyrobte rám o rozměrech 2,38 
x 2,24 m (vnější rozměr). 
1.2.2. 
Abyste se ujistili, že jsou šrouby ve správné vzdálenosti pro přitlučení překližky v dalším kroku, začněte 
měřit od rohu 40,1 cm a pak měřte od středu do středu. 
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1.2.3. 
Rám musí být čtvercový, délka úhlopříček musí být shodná 
1.2.4. 
Pomocí hřebíků připevněte překližku k rámu. Následně vyvrtejte otvory 7,9 mm pro odvodňování. 
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2. Montáž krovu 
Požadované montážní prvky – balíček DSS 
Požadované díly – kovové díly CTB, DSR, AFG, AIP 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat. 
tuto část. 
2.1.  
Nasuňte spojku (AIP) na konce 2 lišt (DSR). 
2.2. 
Připevněte spojku pomocí montážního příslušenství. Matky příliš neutahujte.  
2.3. 
Přiložte střešní podpěru (AFG) ke krovu tak, aby se překrývaly otvory. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
2.4. 
Připevněte podpěru ke krovu pomocí montážního příslušenství. Matky příliš neutahujte. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
2.5. 
Vsuňte spojovací tyčku (ADH) skrz otvory v podpěře a spojce. Zajistěte pomocí 2 matek (ADJ).  
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Požadované nářadí a montážní prvky 
2.6. 
Zajistěte pomocí 2 matek (ADJ). Matky příliš neutahujte. Postup opakujte i u druhého krovu. 
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3. Montáž štítu 
Požadované montážní prvky – balíček DSV 
Požadované díly – kovové a plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část.  
3.1.  
Spojte levou (AGH) a pravou (AGI) polovinu zadního štítu 
3.2. 
Poloviny sešroubujte pomocí 4 šroubů (ADZ). 
3.3. 
Umístěte síťku (AIQ) přes ventilaci (AGP) a umístěte ji do štítu.  
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Požadované nářadí a montážní prvky 
3.4. 
Připevněte pomocí montážního příslušenství. 
3.5. 
Umístěte síťku (AIQ) přes ventilaci (AGP) a umístěte ji do čelního štítu. 
3.6. 
 Připevněte pomocí montážního příslušenství. 
3.7. 
Připevněte koncovku (AHS) do obou konců čelní lišty (AFE). 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
3.8. 
Umístěte čelní lištu na štít, aby pasovali všechny otvory.  
Poznámka: Otvory směřují od štítu. 
Poznámka: Otvory směřují dolů. 
3.9. 
Sešroubujte pomocí montážních prvků. 
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4. Montáž levých dveří 
Požadované montážní prvky – balíček DXK 
Požadované díly – kovové díly CTB 
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Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část.  
4.1. 
Zasuňte trubku (CRD) do otvoru v levých dveřích (AGO). 
Poznámka: Dveřní lišty (BLH) jsou ohnuté podle návrhu, tak aby dveře pevně držely, když jsou 
zavřené. Váš domek bude lépe zabezpečený.  
Ujistěte se, že v montáži postupujete dle montážního návodu, aby stavba domku byla úspěšně 
dokončena. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
4.2. 
Umístěte západky (AHM) do výřezu v horní a dolní části dveří. Pak nasuňte koncovou lištu (BLH) přes 
okraj dveří a přes dolní západku.  
Poznámka: Západky slouží k zamykání dveří. Zpočátku se nemusí volně pohybovat. Možná bude 
potřeba je na začátku několikrát dostat dolu a nahoru pomocí gumového kladiva.  
4.3. 
Nasuňte díl (DZG) přes krajní lištu dveří a umístěte ji tak, aby k sobě přiléhaly otvory.  
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Požadované nářadí a montážní prvky 
4.4. 
Připevněte dveřní západku (AIA) pomocí montážního příslušenství. Příliš neutahujte. 
4.5. 
Připevněte madlo (AHZ) pomocí montážního příslušenství. 
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5. Montáž pravých dveří 
Požadované montážní prvky – balíček BEG 
Požadované díly – kovové díly CTB a plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část. 
5.1. 
Zasuňte trubku (CRD) do otvoru v pravých dveřích (AGZ). 
Poznámka: Dveřní lišty (BLH) jsou ohnuté podle návrhu, tak aby dveře pevně držely, když jsou 
zavřené. Váš domek bude lépe zabezpečený.  
Ujistěte se, že v montáži postupujete dle montážního návodu, aby stavba domku byla úspěšně 
dokončena. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
5.2. 
Nasuňte krajní lištu (BLH) přes okraj dveří, viz obrázek. 
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5.3. 
Nasuňte dveřní díl (AIO) do drážky a do madla (AIK) tak, aby do sebe zapadly.  
5.4. 
Připevněte madlo pomocí montážního příslušenství. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
5.5. 
Připevněte zamykací systém pomocí montážního příslušenství. Rameno západky zůstane na dveřním 
dílu (AIO). 
Thumb lever = dveřní díl AIO 
Arm of Latch = rameno západky 
Rear of Door = zadní strana dveří 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
5.6.  
Připevněte podpěru (AHW) pomocí šroubů (ADW) a připevněte pružinu (AHY). 
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6. Montáž prosvětlené střechy 
Požadované montážní prvky – balíček BEC 
Požadované díly –  plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část. 
6.1. 
Odstraňte přebytečný plast z otvorů. 
6.2. 
Umístěte butylovou pásku (AHI) přes žlábek podél horního okraje otvírání ve střešním panelu a 
uřízněte ji. Následně strhněte papírovou vrstvu a pokračujte v umisťování pásky tak, aby se konce 
pásky překrývaly. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
6.3. 
Palcem stlačte pásku tak, abyste odstranili všechny bublinky. Pak odstraňte papírovou vrstvu. 
6.4. 
Pomocí šroubováku udělejte otvory skrz pásku a otvory ve střešním panelu. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
6.5. 
Odstraňte ochranou vrstvu z obou stran světlíku (AGB). Umístěte světlík do střešního panelu a vložte 
šrouby (EFA). 
6.6. 
Připevněte světlík pomocí montážního příslušenství. Příliš neutahujte. 
6.7. 
Tento postup opakujte i u druhého světlíku. 
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7. Montáž podlahy 
Požadované montážní prvky – balíček BQH 
Poznámka: tyto šrouby nepoužívejte na kotvení podlahy, ale na spojení panelů 
Požadované díly – plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část. 
7.1. 
Držte vnitřní podlahový panel (CUD) pod úhlem a zasuňte jeho drážky podél okraje pod vnější 
podlahový panele (CUW). Jakmile drážky zapadnou, položte panel na zem. 
7.2. 
Připevněte vnější podlahový panel (CUW) k vnitřnímu podlahovému panelu. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Poznámka: tyto šrouby nepoužívejte na kotvení podlahy, ale na spojení panelů 
7.3. 
Rozhodněte se, na který konec byste rádi namontovali vaše dveře. Vložte ucpávky (AHO) do otvorů 
v podlaze. Výlisek na ucpávce by měl směřovat ven z domku. 
7.4. 
Vložte šrouby (BQC) do výlisků v podlahových panelech a mezer mezi přilehlými podlahovými panely. 
(Tyto výlisky jsou blízko spojů podlahových panelů).  
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8. Montáž stěn 
Požadované montážní prvky – balíček BHY 
Požadované díly – plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
8.1. 
Vložte drážky na spodní straně stěnového panelu (AGY) do dvou děr vepředu, v pravém rohu 
podlahy. 
8.2. 
Zasuňte panel doleva. 
8.3. 
Ohněte rohový panel a zacvakněte zbylé části. Se zacvaknutím vám může pomoci dřevěný díl (AIW), 
který umístíte pod podlahový panel přímo pod místo, kde umisťujete panel. Měli byste slyšet 
cvaknutí, když umístíte panel na místo. Opakujte tento postup i u druhého panelu 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
8.4. 
Vložte 2 stěnové panely (AHD) (nebo panel s oknem). 
8.5. 
Spojte panely pomocí 5 šroubů (ADZ) u každého spoje. Příliš neutahujte. 
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8.6. 
Vložte rohový panel (AGW) stejným způsobem jako první rohový panel. Zajistěte pomocí šroubů 
(ADZ). 
8.7.  
Připevněte 2 stěnové panely (AHD) do zadní části domku. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ). 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Obsah boxu 1 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Obsah kovové sady  
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Obsah boxu 2 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Montážní prvky BDX 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
8.8. 
Vložte rohový panel (AGL) stejným způsobem jako první rohový panel. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ). 
8.9. 
Připevněte 2 stěnové panely (AHO) (nebo panel s oknem (AHH)) na levou stranu domku pomocí 
šroubů (ADZ). 
8.10. 
Vložte poslední rohový panel (AGN) stejným způsobem. Zajistěte pomocí šroubů (ADZ). 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
8.11. 
Připevněte stěnovou podpěru (AFM) k protilehlým stěnovým panelům přímo pod zářez v horní části 
panelů. Horní otvor v podpěře se nepoužije.  
Top End = horní konec 
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9. Montáž polic 
Požadované montážní prvky – balíček BHH 
Požadované díly – kovové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
9.1. 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část. 
9.2. 
Pravá podpěrná lišta (AFM) jde přímo do otvoru pod zářezem ve stěnovém panelu. Levá podpěrná 
lišta jde do otvoru pod pravý zářez ve stěnovém panelu. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
9.3. 
Připevněte podpěry polic (AIY) do otvorů ke stěnovým lištám. Podpěry musí být ve stejné výšce.  
9.4. 
Připevněte police (AFV) k rohovému panelu a podpěrám pomocí 6 šroubů (ADZ). 
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10. instalace dveří a čelního štítu 
Požadované montážní prvky – balíček BHZ 
Požadované díly – plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
10.1.  
Povytáhněte trubičku ze dveří o cca. 15 cm. Otvor v trubičce musí pasovat do otvoru v pouzdru. 
Vložte závlačku (AHP) a ohněte konce.  
Poznámka: Postup opakujte i u pravých dveří. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
10.2. 
Nasuňte vstupní štít na závěsné trubičky. 
10.3. 
Připevněte čelní štít k domku pomocí 6 šroubů (ADZ) 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
10.4. 
Připevněte levou (AIC) a pravou (AIM) spojku na rohy dveří pomocí montážního příslušenství. Tyto 
spojky slouží k tomu, aby zabránili prostupu světla. 
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11. Montáž střechy 
Požadované montážní prvky – balíček BPX 
Požadované díly – kovové a plastové díly 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
11.1. 
Umístěte krov do výřezů u prvních dvou protilehlých stěnových panelů. Umístěte střešní panel (AGQ) 
nebo panel s prosvětlovacím otvorem (AHB) na štít, stěnový panel a smontovaný krov. 
11.2. 
Žlábek ve spodní části střešního panelu umístěte přes horní část stěnového panelu. Ujistěte se, že vše 
pasuje do výřezů na krovu. 
 

Strana 54 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.3. 
4 otvory ve stěnovém panelu musí přiléhat k otvorům ve spodní části střešního panelu a vložte 4 
šrouby (ADZ), tím připevníte panel.  
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Strana 55 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.4. 
Vložte první 2 šrouby (ADZ) do štítu a střešního panelu, viz obrázek. Vložte střešní podpěru (AFL) do 
výřezů ve štítu a mezi krov a střešní panel. U střešního panelu s prosvětlovacím otvorem (AHB) 
použijte 2 podpěry (AFL). 
 

Strana 56 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.5. 
Vložte 5 šroubů (ADZ), abyste připevnili panel.  
11.6. 
Opakujte kroky 11.2. – 11.5. i u druhého předního střešního panelu. 
 

Strana 57 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.7. 
Opakujte předchozí kroky i u prostředních střešních panelů a použijte 10 šroubů (ADZ) u každého 
panelu. U panelů s prosvětlovacím otvorem (AHB) použijte 2 střešní podpěry (AFL). 
 

Strana 58 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.8. 
Připevněte zadní štít k domku pomocí 14 šroubů (ADZ). 
 

Strana 59 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.9. 
Připevněte poslední střešní panely nebo panely s prosvětlovacím otvorem stejným způsobem, jako 
jste připevňovali první dva. U panelů s prosvětlovacím otvorem (AHB) použijte 2 střešní podpěry 
(AFL). 
 

Strana 60 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.10. 
Začněte v přední části domku a připevňujte střešní krytky k domku pomocí montážního příslušenství.  
Poznámka: Krytka vždy překrývá konec předchozí krytky. 
 

Strana 61 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
11.11. 
Umístěte prosvětlovací díly (AHC) a připevněte je pomocí 6 šroubů (ADX) a podložek (AED) u každého 
dílu. 
11.12. 
Umístěte klip (AXX) tak, aby šipka směřovala nahoru. 
 

Strana 62 originálního návodu 
12. Umístění okenních tabulek 
Požadované montážní prvky – balíček BEJ 
Požadované díly – plastové díly 
Požadované nářadí 
 

 



1.10.2017 

Strana 63 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část. 
12.1. 
Strhněte ochranou folii z obou stran okenní tabulky (AHE). 
12.2. 
Zaoblený okraj bude nahoře a směřovat k vám, zasuňte tabulku dolů. 
12.3. 
Vložte šroub (ADY) do otvoru v dolní časti tabulky. Ten pomůže udržet okno nahoře, když ho 
otevřete. 
 

Strana 64 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
12.4. 
Připevněte 2 okenní západky (AIS) na horní rohy tabulky. 
Poznámka: Západka by se měla pohybovat volně. 
 

Strana 65 originálního návodu 
13. Instalace děrovaného pásu 
Požadované montážní prvky – balíček BHC 
Požadované díly – plastové díly BDX 
Požadované nářadí 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
Pokud máte problém s tímto krokem, následujte kód níže, který vás odkáže na video, jak smontovat 
tuto část. 
13.1. 
Připevněte děrovaný pás (AFU) ke stěně nebo přes stěnový a rohový panel pomocí 5 šroubů (ADW). 
Vyhněte se panelu s oknem. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
13.2. 
Umístěte různé háčky (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ), viz obrázek. 
 

Strana 68 originálního návodu 
14. Doléhání dveří 
Požadované montážní prvky – žádné 
Požadované díly – dřevěný díl 
Požadované nářadí 
 

Strana 69 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
14.1. 
Pokud dveře nejsou v rovině, postupujte podle těchto kroků. 
14.2. 
Pokud pravé dveře drhnou o podlahu, nebo jsou níže než levé dveře, vložte podložku (AIX) pod 
podlahu, přímo pod roh pravých dveří a/nebo pod levý roh dveří. Pokud je to nezbytné, tak postup 
opakujte i u levých dveří, dokud nejsou v rovině a nepřestanou drhnout. Odlomte přebytečnou část 
podložky. 
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Strana 70 originálního návodu 
15. Ukotvení domku 
Požadované montážní prvky – žádné 
Požadované díly – žádné 
Požadované nářadí 
 

Strana 71 originálního návodu 
Požadované nářadí a montážní prvky 
15.1. 
Pokud plánujete připevnit domek k betonové základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. 
Doporučujeme vrtačku, 8 mm vrták, 6ks 10 mm x 5 cm šroubů do betonu a 6 podložek 10 mm x 2,5 
cm.  
Poznámka: Nepřekročte uvedenou velikost šroubů. 
Not included = není součástí balení 
Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody 
a/nebo zranění. 
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Požadované nářadí a montážní prvky 
15.1. 
Pokud plánujete připevnit domek k dřevěné základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. 
Doporučujeme vrtačku, 8 mm vrták, 6ks 10 mm x 4 cm šroubů do dřeva a 6 podložek 10 mm x 2,5 
cm.  
Poznámka: Nepřekročte uvedenou velikost šroubů. 
Not included = není součástí balení 
Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody 
a/nebo zranění. 
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Poznámky 
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Poznámky 
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Čištění a údržba 
Gratulujeme vám k zakoupení domku Lifetime. Při dodržování zásad uvedených níže vás zahradní 
domek bude těšit mnoho let. 
Polyetylenové panely jsou odolné proti skvrnám. Většinu skvrn odstraníte mýdlovou vodou za použití 
kartáče. Abrazivní prostředky (tekutý písek apod.) nejsou pro čištění vhodné, mohou poškodit 
povrch. Škrábance či rez na kovových částech je potřeba ošetřit sprejem proti rzi. Poté doporučujeme 
ošetřit barvou ve spreji. Vyvarujte se vystavení přímému žáru. 
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Váš dodavatel  

 

 

 
 

 

 

 

 

www.lanitgarden.cz 

 

 
 

 

 
 
 

v případě potíži při stavbě domku 
volejte v pracovní dny náš 

HOT LINE tel. +420 323 672 805 
(pouze česky / only czech lang.)  

 


