
Kotviaca sada k domčekom 
 

ARROW  AK4 - závrtné kotvy 
návod na montáž 

 

 

www.lanitgarden.sk 

Pokiaľ si pri montáži nebudete vedieť rady – volajte náš HOT LINE 

Po – Pia ….. 8 – 16 hod 

mob +420 739 661 428 

Pred montážou si starostlivo až do konca prečítajte tento návod 
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Je dôležité, aby podlahová konštrukcia bola ukotvená až potom, ako je postavený domček. 

Model AK4 697.60298 
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Krok 1 

UPOZORNENIE: Určite umiestnenie všetkých podzemných inžinierskych sietí (elektrika, voda, 

kanalizácia, telefón, káble, TV, atď…), aby nedošlo k ich náhodnému prerušeniu. 

A. Aby ste dosiahli najlepší výsledok, domček musí byť stavaný na rovine a konštrukcie domčeka 

opretá celým obvodom. V prípade, že nemáte rovinu, odporúčame, aby ste rám vypodložili 

alebo kopali do zeme, aby bola umožnená montáž v rovine. 

B. Kotvy by mali byť umiestnené približne 5“ – 9“ (12,7cm – 22,9 cm) od rohu bočnej steny 

domčeka. Zoraďte kotvy podľa prvej vypukliny v stropnom paneli, ako je ukázané ďalej. 
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A. Navrhované umiestnenie kotvy 

B. 1. vypuklina 

C. Strecha 

D. Bočná strana domčeka 

E. Predná strana domčeka 

F. Približne 5“ – 9“ (12,7cm – 22,9 cm) 

G. 5´x 4´až 10´x 9´(1,5m x 1,2m – 3,0m x 2,7m) 

H. 10´x 12´až 12´x 17´(3,0m x 3,7m – 3,7m x 5,2m) 

(Pre domčeky väčšie ako 12´x 17´(3,7m x 5,2m) použite 3 sady) 
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Krok 2 

A. Kotvy namontujete tak, že zatlačíte na oko a otočíte s ním. Použite veľký skrutkovač, 12“ 

(30,5cm) dlhú rúrku alebo tyč, ktorá vám umožní kotvu zaskrutkovať do zeme. Zaskrutkujte 

kotvy do zeme tak, aby nad zemou zostali približne 3“ (7,6cm). 

Side = bočná strana 

Rotate Anchor Clockwise = kotvy skrutkujte v smere hodinových ručičiek 

 

Poznámka: Ak skrutkovanie kotvy pôjde ťažko kvôli skale alebo koreňom, môžete kotvu premiestniť, 

ale pamätajte si, že musí byť v jednej rovine s vypuklinami vo stenovom paneli. Ale ak sú ťažkosti 

evidentné na všetkých miestach, minimálne prijateľné zapustenie je 15“ – 18“ (38,1cm – 47,7cm). 
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Krok 3 

A. Vezmite koniec lanka a vložte ho pod strešný panel, cez bočnú hornú lištu a strešný trám (viď 

obrázok). 



Thread wire over roof beams at the rib of roof panels = lanko cez strešný trám a vypuklinami v 

strešnom paneli. 

Outside = vonkajšia strana 

Inside = vnútorná strana 
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Krok 4 

A. Vložte približne 4“ – 6“ (10,2cm – 15,2cm) lanka do oka v kotve, namontujte svorku na lanko 

(viď detailný obrázok). 

 

Cable = lanko 

Front = predná časť domčeka 

Eye = oko 

 

B. Vložte opačný koniec lanka do oka, nechajte 4“ – 6“ (10,2cm – 15,2cm) a lanko ustrihnite. 

Namontujte svorku na lanko (viď obrázok). 

C. Opakujte u zvyšných kotiev. 

D. Potom čo je lanko namontované, otočte kotvou tak, aby ste lanko utiahli. Utiahnite iba tak, 

aby lanko bolo napnuté. To pripevní váš domček pevne k zemi. 
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Poznámka: Ak žijete v mieste, ktoré je vystavené mrazu, odporúčame pravidelne kontrolovať 

ukotvenie lanka, či je napnuté. Ak je lanko uvoľnené, otočte kotvou v smere hodinových ručičiek. Ak 

lanko utiahnete príliš, otočte kotvou proti smeru hodinových ručičiek. 

 

Over the beams and into the ground = cez trámy a do zeme 



 
 

váš dodávateľ  
 
 

 
 
 
 
 
 

www.lanitgarden.sk 
 

 

 

 
 v prípade problémov pri stavbe 

domčeka volajte v pracovné dni 

náš 

HOT LINE tel. +420 323 672 805 

(iba česky / only czech lang.)  

 


