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NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 
036.01.1301 

 

 

 
 

 

HELENA 

7000, 8600, 10200, 11900  

 
 
 

Pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod a pokyny 
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Item No = číslo dielu  Part = diel  Sect.Ref. = časť návodu Size mm = veľkosť v mm Quantity = množstvo 
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„NA ČO SI DAŤ POZOR ESŤE PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA“ 
 

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie 
Skleník odporúčame umiestniť iba na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra. Rozhodne nestavajte skleník na 
voľne otvorených priestranstvách na mieste vystavenom vetru. 
Stavba skleníka na podmurovke:  
Nepotrebujete základňu a skleník priamo priskrutkujete k podmurovke. Pri stavbe skleníka na klasickú murovanú podmurovku je nutné dodržať 
montážny postup, kde je uvedený aj odporúčaný rozmer podmurovky. Skleník musí byť vždy k podmurovke priskrutkovaný alebo inak pevne 
ukotvený na niekoľkých miestach. 
Stavba bez podmurovky : 
Skleník je možné postaviť aj bez klasickej murovanej podmurovky, ale v tomto prípade je nutné dokúpiť z voliteľného príslušenstva oceľovú 
základňu, ktorá podmurovku nahradí a konštrukciu skleníka spevní. Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby vydržalo uchytenie 
základne skleníka. Ak máte najmenšie pochybnosti o tom, či podložia udrží kotvenie, postavte radšej skleník inde alebo postavte skleník na 
murovanú podmurovku. Oceľová základňa sa musí vhodným spôsobom ukotviť do zeme (priloženými kolíkmi základňu ukotvite k zemi, len keď ste si 
absolútne istí, že pôdne podložie skleník udržia - v ČR a SR toto riešenie vyslovene neodporúčame). Odporúčame napríklad - pod pripravenými 
úchytnými otvormi v základni (je ich spolu až 6 podľa typu skleníka) pripravte v zemi betónové kotvy, napr. vykopte dieru o hĺbke cca 40 cm, 
umiestnite do nej PVC odpadovú rúru Ø 100 mm a v dĺžke 40 cm a okolo rúry zvonku zasypte zeminu. Potom do prázdnej rúry nalejte betón. Do 
zaschnutého betónu potom základňu skleníku jednoducho pomocou skrutiek a hmoždiniek (nie sú obsahom balenia) v úchytných miestach ukotvíte 
(v miestach určených pre kolíky). 
Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach - bol by problém s ukotvením skleníka. 
Skleník sa s oceľovou základňou musia vzájomne spojiť (spojovacie skrutky nemusí byť obsahom balenia - líši sa od modelu). 
Skleník nemožno nechať voľne položený na zemi bez ukotvenia!!! 
 

Bezpečnostná upozornenia 
Počas montáže odporúčame používať ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Hliníkové 
profilové lišty môžu mať ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. 
Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor - vyvarujte sa kontaktu hliníkových líšt s vedením elektrického prúdu. 
Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky plastové obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník 
neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky i 
pavilóny odporúčame stavať v dvoch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo trpíte závratmi. 
Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobca. Ak používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu 
výrobca (pri uťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky hliníkové skrutky uťahovať ručne a pred 
montážou zľahka potrieť závity skrutiek vazelínou - inak po utiahnutie pri potrebe opätovného povolenia nemožno skrutky ľahko povoliť a zničí sa 
závit (alebo sa ukrúti hlavička skrutky). 
V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný alebo iný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické alebo plynové 
spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením podlahy, uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou 
nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky apod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte 
miestne predpisy a zmluvné záväzky (napr. na prenajatých pozemkoch). 
 

Všeobecné upozornenia 
Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne celý poldeň. Skleník odporúčame stavať v dvoch osobách. 
Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely dopredu 
prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste časti nezmiešali. Ak niektorá z častí skleníka chýba, v žiadnom prípade skleník 
nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenia nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka). 
Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, matky a pod) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvoľte slnečné a rovné miesto bez 
previsnutých objektov. VEĽMI DÔLEŽITÉ - pre verziu skleníka s polykarbonátovými doskami - strana s bielou alebo popísanú farebnou fóliou (alebo aj 
bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; strana bez nápisov s čírou alebo 
modrou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepku) tesne pred montážou odstráňte. 
 

Pozor - skleníky sú v uzavretom stave (okná a dvere) testované do rýchlosti vetru max 75 km/hod. Pokiaľ zostane otvorené okno alebo 
dvere, tak sa odolnosť skleníku veľmi výrazne zníži. Počítajte s faktom, že automatický otvárač strešného okna reaguje len na zmenu 
teploty. Pri veternom počasí a pri vyššej teplote vzduchu sa nemusí okno ovládané automatickým otváračom dostatočne rýchlo uzavrieť a 
môže potom dôjsť k jeho poškodeniu. Preto pri hroziacom vetru včas (tzn. vopred) manuálne uzatvorte aj okná opatrená automatickým 
otváračom!!! Pri hroziacom vetru včas (tzn. vopred) uzatvorte dvere aj všetky manuálne otváraná okná skleníka!!! 

 

Odporúčame ihneď po stavbe skleník zahrnúť do poistky vašej nehnuteľnosti. 
 

Všetky poškodenia skleníka vzniknutá v dôsledku udalostí hodnotených ako poistnej udalosti (podľa definície poistných udalostí 
slovenských alebo českých poisťovní), tj. napr. extrémne krupobitie, víchrica (nárazy vetru), povodeň, záplava, sneh a podobne, nie sú 
predmetom záruky a nemožno ich reklamovať. 

 

Starostlivosť a údržba 
Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte 
čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na bázi liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškriabanie 
špinavou handrou alebo špinavouú hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu 
benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických 
rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla. 
POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s 
polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka. 
 

 PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU LÍSTIA A NEČISTÔT 

 PRIEBEŽNE KONTROLUJTE ČI UKOTVENIE DO ZEME PEVNE DRŽÍ 
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 AK METEOROLÓGOVIA OHLASI VETERNE DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMIENEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE I VETRACIA OKNÁ 

 POZOR PRI HROZIACIM VETRU (NAPR. PRED BÚRKOU ALEBO PODĽA PREDPOVEDE POČASIA) MANUÁLNE IHNEĎ ZATVORTE VETRACIA OKNÁ 
VYBAVENÉ AUTOMATICKÝMI OTVÁRAČEMI (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO) 

 V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKU SNEHU ALEBO STRECHE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPERU, ABY UDRŽALA VÁHU SNEHU - 
NAJMÄ PRI VÄČŠÍCH PRÍVALOCH SNEHU 

 NA ZIMU ZO SKLENÍKU ODMONTUJTE AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ OKNÁ (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO) A USKLADNITE HO PRI TEPLOTÁCH 
VYŠŠÍCH AKO 0OC (MRÁZ MÔŽE OTVÁRAČ POŠKODIŤ) 

 

 
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE 

  

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKU SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE. 
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom alebo 

polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje 
bezpečnostné riziko – vždy ho ihneď bezpečne odstráňte. 

3. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a mal by byť používaný len na tento účel. Pri užívaniu k inému účelu 
preberá plnú zodpovednosť majiteľ. 

4. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia. 
5. Pri použití rebríka by ho mala jedna osoba pridržiavať, medzitým čo druhá bude pracovať. 
6. Ak sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho 

dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu! 
7. Skleník musí byť vždy ukotvený k zemi.  

 
 

POKYNY NA ZOSTAVENIE 

 
VOĽBA UMIESTNENIA 
 

Vždy sa snažte pre umiestnenie vášho 
skleníka voliť slnečné miesto, 
chránené pred vetrom. Skleník je 
odolný vetru do rýchlosti vetra 75 
km/hod.  
Neodporúčame stavať skleník 
v podhorských a horských oblastiach, 
na otvorených priestranstvách a tam, 
kde hrozí nárazy alebo poryvy vetra.  
Pozor - pri zasklení polykarbonátom 
(hladký a lesklý plast) môže vo veľmi 
ojedinelých prípadoch pri dopade 
slnečných lúčov dochádzať k vzniku 
odleskov a tým teoreticky k 
obťažovaniu susedov. 
 

DÔLEŽITÉ 
 

Než začnete zostavovať váš skleník, 
uistite sa, že všetky súčasti uvedené v 
tomto návode, sú obsiahnuté v 
baleniu. Aby ste lepšie identifikovali a 
prekontrolovali jednotlivé časti, 
vyberajte ich prosím z krabíc po 
jednom.  
Je dôležité, aby sa jednotlivé súčasti 
nepomiešali.  
Ak niektorá z častí skleníka chýba, tak 
skleník v žiadnom prípade nestavajte 
a kontaktujte ihneď svojho 
dodávateľa.  
Pokiaľ dôjde k poškodeniu 
nekompletne postaveného skleníka 
vplyvom počasia, nebude uznaná 
záruka.  

 

DÔLEŽITÉ - ak stavite model skleníka 
vybavený polykarbonátovými 

doskami – strana s bielou alebo 
popísanou fóliou musí byť 
umiestnená smerom von; strana bez 
nápisov s čírou alebo modrastú fóliou 
(alebo bez fólie) smerom dovnútra 
skleníka.  

 

Aby ste skleník efektívne utesnili, 
odporúčame použiť neutrálny silikón 
podľa obrázkov (4b.3), (4b.4), (7a.7) a 
(7a.9). Silikón je určený na tento účel.  
 

POMÔCKY NEVYHNUTNÉ PRE 
ZOSTAVENIE 
 

Skrutkovače (bežný a krížový PH2), 
gumová palica, štafle  2x 1,8 m, 
trubkový  kľúč 10mm alebo francúzsky 
kľúč, kombinovaný kľúč 10mm, nôž, 
meter, vodováha, aku - vŕtačka s 
nastaviteľným krútiacim momentom, 
vrták s priemerom 20 mm.  

 

ÚDRŽBA 
 

Skleník by mal byť občas jemne 
opláchnutý vodou so saponátom 
alebo iným umývacím prostriedkom.  
Pred umytím skontrolujte, či použitý 
prostriedok nebude pôsobiť agresívne 
voči hliníka alebo sponám držiacim 
sklo. 
Pravidelne čistite mechanizmus dverí a 
dbajte na to, aby v hornej ani dolnej 
koľajničke nezostávali žiadne nečistoty. 

 

0 - ZÁKLADŇA 
 

Dôležité! Skleník možné postaviť len 
na klasickú murovanú podmurovku 
alebo na oceľovú základňu, ktorá 

podmurovku nahrádza. 
Základňa skleníku musí mať presný 
pravouhlý tvar a musí byť umiestnená 
v rovine. Aby ste to docielili, budete 
potrebovať vodováhu a uholník. 

 

Poznámka: ak je vzdialenosť medzi 
protiľahlými rohmi rovnaká, potom je 
základňa pravouhlá.  

 

K postaveniu tohto skleníku 
odporúčame vybudovať si vlastné 
pevné základy z betónu, tehál alebo 
kameňov.  
Ak nemáte so stavbou takých základov 
skúsenosti, poraďte sa so 
spoločnosťou zameranou na tieto 
práce.  
Materiál a náradie potrebné na 
postavenie odporúčaných základov nie 
sú súčasťou balenia. 
Vďaka navrhovaným základom bude 
možné zmontovať dvere na akejkoľvek 
strane skleníka.   
Základy musia zasahovať do 
nezamŕzajúcej hĺbky. 
Nákresy  v jednoduchom rámčeku 
ukazujú náhľad zvnútra skleníka. Tie 
v dvojitom rámčeku ukazujú pohľad 
zvonku skleníka. 

 

1 – PREDNÁ STENA 
 

Poznámka: ak budú dvere v prednej 
časti skleníku, odoberte jednu zo 
stredových líšt (7311) (1).  
Vtlačte tesnenie (7396) do prahovej 
lišty (7304-7307) a odrežte na oboch 
koncoch (1.1) (1.2).  
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Položte všetky časti, podľa modelu, na 
zem a voľne ich spojte skrutkami 
(7052). 
Dávajte pozor, aby odkvapové profily 
(7314-7317) boli zatlačené do rohu 
oboch rohových líšt (7310) (1.3) (1.4), 
a že rohové lišty (7310) a stredové lišty 
(7311) sedí správne na kraji montáže 
na odkvapovom profilu (1.9) (1.12).  
Primontujte diagonálne lišty (7312) na 
obe strany (1.3), (1.4), (1.10), (1.11). U 
prahu voľne pripevnite skrutku (7050). 
Tato skrutka (7050) bude vytiahnutá 
počas zasklievania (časť 7b).  

 

2 - ŠTÍT 
 

Poznámka: ak budú dvere zmontované 
na tejto strane skleníka, odoberte 
jednu zo stredových líšt (7311) (1).  
Vtlačte tesnenie (7396) do prahovej 
lišty (7301) a stenovej lišty (7344) a 
odrežte na oboch koncoch (2.1) (2.4).  
Položte všetky časti na zem a voľne ich 
spojte skrutkami (7052). 
Primontujte koncovú lištu (7321) do 
výklenku vo stenovej lište (7344) (2.5) 
(2.6) a potom (7344) na prahovú lištu 
(7301) (2.7) (2.8).  
Zmontujte stredové lišty (7311) (2.9) 
(2.10), všímajte si pritom okraje na 
odkvapovej hrane (1.9).  
Zmontujte diagonálnu lištu (7313) 
(2.5) (2.11) (2.12). U prahu voľne 
pripevnite skrutku (7050). Tato skrutka 
(7050) bude vytiahnutá počas 
zasklievania (časť 7b).  
 

3 – ŠTÍT U DVERÍ 
 

Poznámka: ak budú dvere na inej 
strane, potom pripevnite (7311) (1), 
ktorá bola predtým odobraná, v pozícii 
(1)b.  
Zmontujte všetky časti podľa sekcie 2.  

 

4a - SPOJENIE  
       STENOVÝCH ČASTÍ 
 

(4a.1) zobrazuje montáž 4a, ak budú 
dvere v prednej časti skleníku.  
Vtlačte tesnenie (7396) do hrebeňovej 
lišty (7334-7337) a odrežte na oboch 
koncoch. Skontrolujte, či je tesnenie 
(7414 – 7417) správne zasunuté do 
drážky v hrebeňovej lište. (4a.2) (4a.3).  

 

Pripravte voľne skrutky (7052) a matky 
(7053) do prahových líšt (7301) a 
(7302), pozri (4a.4).  
Položte rohové lišty (7310) tak, aby 
hlavičky skrutiek (7052) sedeli v 
drážkach v (7310) (4a.5). 

 

Pripevnite koncové lišty (7321) a 
(7322) k rohovým lištám (7310), uistite 
sa, že sú zatlačené proti odkvapovej 
lište (4a.6).  

Primontujte strešné rohové lišty na 
odkvapový okraj (4a.7) (4a.8). Uistite 
sa, že strešné rohové lišty sedí správne 
na zmontovanom okraji na odkvapovej 
hrane (4b.5), a že sú malé otvory z 
vonkajšej strany (7428) (7429) na 
odkvapovom konci (4a.7).  
Zmontujte hrebeňovú lištu (7334-
7337), strešné rohové lišty (7428) 
(7429) a stenové lišty (7344) (7345) 
(4a.9) (4a.10) za pomoci pliešku 
(7348).  
Primontujte koncové stredové lišty 
(7346) (7347) ku koncovým lištám a 
strešným rohovým lištám za pomoci 
pliešku (7348) (4a.11).  

 

Umiestnite zmontovaný rám proti 
múru na pripravenú základňu, 
skontrolujte, či je vyrovnaný a 
vyvŕtajte otvory s priemerom 6 skrz 
pripravené otvory v (7301), (7302), 
(7304 – 7305), (7344) a (7345) do 
steny a základne.  
Vložte hmoždinky (7421) alebo (7422) 
do otvorov a voľne spojte so 
základňou a stenou skrutky (7411) a 
(7412) (4a.12).  
 

4b – STREŠNÉ STREDOVÉ LIŠTY 
 

Nachystajte voľne (7052) a (7053) do 
hrebeňovej lišty a zasuňte stredové 
lišty (7427) na miesto, aby hlavičky 
skrutiek (7052) sedeli v drážkach v 
(7427) (4b.1) (4b.2). 
Vložte (7052) do drážky v (7427) pri 
odkvape a pripevnite k odkvapovému 
okraju tesniacou podložkou (7395) a 
matkou (7053) (4b.3) (4b.4).  
Uistite sa, že (7427) sedí správne na 
zmontovanom okraji na odkvapovom 
profile (4b.5), a že malý otvor z 
vonkajšej strany (7427) je na konci 
odkvapu.  

 

Vyvŕtajte otvor s priemerom 6 skrz 
pripravené otvory v (7334 – 7337). 
Vložte hmoždinky (7422) do otvorov a 
voľne pripevnite hrebeňovú lištu 
k stene skrutkami (7412) (4b.6).  
Vyrovnajte rám, pokiaľ nebude 
kompletne pravouhlý a utiahnite 
všetky skrutky (7411) a (7412) a matky 
(7053). Skrutky nepretiahnite.  
Pripevnite strešné ventilačné 
ustaľovače (6056) k strešným lištám 
(7368) skrutkami (1006) (4b.7) (4b.8).  
Pripevnite hotové lišty (7368) na 
požadované miesto, kde bude najskôr  
umiestnená strešná ventilácia. Vložte 
spojovací kolík (7055) do parapetnej 
lišty (7368) a skrutku (7048) cez 
strešné stredové lišty (7427) (4b.9) 
(4b.10). 

 

(Poznámka: strešné ventilácie 
nemôžu byť umiestnené v rohových 

častiach strechy a musí byť medzi 
nimi najmenej jedna časť) 

 

Primontujte rohové výstuhy (7331) 
medzi každou bočnú stredovú lištu 
(7311) a strešnú stredovú lištu (7427) 
vložením skrutiek (7399) do otvorov 
(4b.11) (4b.12).  
 

5 – STREŠNÉ VENTILÁCIE 
 

Spojte strešnú lištu ventilácie (7366) s 
bočnými lištami (7367) (5.2) (5.3).  
Zasuňte panel D do zasklievacích 
drážok (5.5) vo zmontovaných častiach 
(5.4).  
Voľne si pripravte (7052) a (7053) v 
strešnej ventilačnej lište (7365) a 
nasuňte na (7367) tak, aby hlavičky 
skrutiek (7052) sedeli v drážkach na 
skrutky a zasklenia v drážkach na 
zasklenie (5.6) (5.7).  
Než utiahnete všetky skrutky, uistite 
sa, že je ventilácia v pravom uhle. 
Skrutky nepretiahnite.  

 

Pripevnite podperu strešné ventilácie 
(7090) k (7366) dvoma skrutkami 
(1006) (5.8) (5.9).  

 

Zatlačte plastové krytky (6070) na 
všetky matky (7053) (5.10).  
 

6a – POSUVNÉ DVERE 
 

Vložte kefové tesnenie (7332) do 
drážok v lištách (7352) (7353) (7355) 
(7356) (7357). (6a.2) a odrežte podľa 
potrebnej dĺžky.  
Voľne zmontujte kolieska (7364), 
použite podložky (7392) na každú 
stranu kolieska, skrutku (7393), svorku 
(7350) a poistnú maticu (7360), na 
dolné lišty (7355) (6a.3) 
Spojte (7355) s bočnými lištami (7357) 
alebo (7358) (6a.3) (6a.7a).  
Zmontujte stredové lišty (7354) alebo 
(7384) s poistnými časťami (7400), 
(7401) a (7402) skrutky (7404). 
Pripevnite k bočným lištám (7357) 
alebo (7358) skrutky (7052), matkami 
(7053) a skrutky (7405) (6a.4) (6a.5) 
(6a.8).  
Skrutky (7404) a (7405) nepretiahnite.  
Pripevnite horné lišty dverí (7352) 
alebo (7353) k bočným lištám (7357) 
alebo (7358) (6a.6) (6a.7b).  
Zasuňte panely G do zasklievacích 
drážok vo zmontovaných častiach 
(6a.9).  
Voľne si pripravte (7052) a (7053) v 
bočných lištách (7356) a nasuňte na 
(7355), (7354) alebo (7384) a (7352) 
alebo (7353) tak, aby hlavičky skrutiek 
(7052) sedeli v drážkach na skrutky a 
zasklenie v drážkach na zasklenie 
(6a.9) (6a.10).  
Vložte (2271) na vrch oboch dverí 
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(6a.6).  

 

Poznámka: ak ste si vybrali 4mm sklo, 
odrežte tesnenie (7420) a zatlačte ho  
na miesto v zasklievacích drážkach z 
vnútornej strany dverí, a tým zaistíte 
sklo na mieste (6a.11).  
 

6b – RÁM A PRÁH DVERÍ 
 

Primontujte podperu (7362) na 
prahovú lištu v priestore dverí 
skrutkami (7390) (6b.1) (6b.2).  
Nakloňte koľajničku dverí (7351) tak, 
aby zapadla do prahovej lišty a položte 
na miesto (6b.3). Vycentrujte do 
priestoru dverí a pripevnite k základni 
hmoždinkami (2003) a skrutkami 
(2002) (6b.4).  
Spojte bočné rámy dverí (7361) so 
stredovými lištami (7311). Keď budú 
na mieste, pripevnite ich k vrchu 
skrutkou (7052) a matkou (7053) 
(6b.5) – (6b.8).  
Zospodu vložte skrutku (7052) do 
drážky na oboch stranách dverného 
prahu (7363) (6b.9) a zasuňte prah 
dverí na miesto (6b.10) (6b.11).  
 

7 - PREHĽAD PRESKLENIA 
 

Pred tým, ako začnete, rozdeľte si 
presklenie podľa veľkosti modelu a 
typu presklenia.  
Ak ste si vybrali sklo, potom sú panely 
E a F identické na oboch stranách.  
 

Poznámka: Strana polykarbonátu s UV 
ochranou je označená fóliou alebo 
potlačou na okraji. Táto strana musí 
smerovať von. Pred montážou 
uvoľnite fóliu približne 2cm na 
všetkých okrajoch každého panelu. Až 
dokončíte montáž všetkých panelov, 
odstráňte z nich fólie. 
 

7a - PRESKLENIE STRECHY/ 
ODKVAP 
 

Zasuňte presklenie do drážok v 
strešných profiloch (7a.2) (7a.3). Keď 
budú dva susediace panely na mieste, 
priskrutkujte na strešný profil do 
pripravených otvorov medzi ne zarážky 
presklenia (7342) alebo (7343) 
samoreznými skrutkami (7349) (7a.4) 
(7a.5). Panely by mali skĺznuť dole 
proti zarážkam.   
Uistite sa, že panely C sedí správne v 
drážkach v strešnej parapetné lište 
(7368) (7a.6).  
Nasmerujte okvapovou lištu (7324 – 
7327) do hrany odkvapu (7a.7) a 
ohnite dolu tak, aby sa opierali proti 
hrane odkvapu. Pripevnite k hrane 
odkvapu skrutky (7052) z vonkajšej 
strany a matkami (7053) z vnútornej 
strany domčeka (7a.8).  

Vložte zasklievacu rozperku (7424) cez 
vnútorný okraj hrany odkvapu (7a.9) a 
zasklievacu rozperku (7425) cez 
vnútorný okraj hrebeňovej lišty 
(7a.10).  
U hrebeňa zafixujte (7425) skrutkou 
(7349) (7a.10). 

 

Poznámka: utváranie kondenzácie je v 
skleníku s polykarbonátom 
nevyhnutné, ale možno ju zredukovať 
vymenením častí (7424 / 7425) za 
(7423*). Tak sa zvýši ventilácia vnútri 
skleníka a zníži sa kondenzácia. 
Použite skrutky (7349) na 
zabezpečenie (7423*) uprostred 
každého poľa pri odkvape a uprostred 
každého poľa bez ventilácie pri  
hrebeni.  
 

7b - ZASKLENIE STIEN 
 

Vtlačte tesnenie (7382) do hornej 
drážky v každom (7381) a odrežte na 
oboch koncoch.  
Pokiaľ máte 4mm sklo, vtlačte 
tesnenie (6090) do hliníkových profilov 
(7b.2) a odrežte podľa potrebnej 
dĺžky..  

 

Poznámka: odporúčame použiť na 
všetky horizontálne drážky kratšie 
tesnenia (6090) uprostred každého 
poľa. Tým bude moc odtekať 
skondenzovaná voda vnútri skleníka.  

 

Poznámka: u polykarbonátového 
presklenia nie je tesnenie potreba.  

 

Prostredníctvom umiestnenia hlavičky 
skrutky (7050) do rôznych drážok v 
krytí presklenia, je možné zaskliť 
skleník buď 4mm, 10mm alebo 16mm 
panely (7b.2). Pripravte si skrutky 
(7050) do každej krytky presklenia 
podľa obrázku (7b.3). 

 

Na 10mm presklenie pripravte 1 
dištančnú vložku (7407) 
uprostred/hore každého panelu A 
(7b.4).  
Umiestnite každý panel A do rámu a 
pripevnite voľne vertikálne krytky 
(7372), (7373) alebo (7374) matkami 
(7053).  

 

Zdvihnite panel A 15mm a voľne 
pripevnite krytky (7381) pod panel.  
Poznámka: V tomto kroku by mali byť 
vymenené skrutky (7050) použité na 
pridržanie diagonálnych podpier 
v častiach 1, 2 a 3 (7b.8).  

 

Na 10mm presklenie pripravte 4 
dištančné vložky (7409) na každý 
(7321) a (7322) (2 vložky na každý 
panel E a F) (7b.5) (7b.6). Umiestnite 
panel E a F. Pripevnite voľne krytky 
(7377) alebo (7378) a potom (7375)/ 
(7379) alebo (7376)/(7380).  

 

Utiahnite všetky matky, ale 
nepretiahnite! 

 

Poznámka: vertikálne krytky pôjdu 
najlepšie namontovať, keď sa najprv 
vloží do otvoru spodná skrutka, potom 
prostredná a nakoniec horná skrutka. 
Uistite sa, že krytka zostáva v kontakte 
s prahovou lištou.  

 

8 - FINÁLNE KROKY 
 

Vložte plastový odkvap (7370) a (7371) 
na oba konce odkvapovej lišty (7324 - 
7327) (8.1). 

 

Poznámka: môže pomôcť, ak 
zatiahnete opatrne odkvapovú lištu na 
hornom okraji od skleníka, čím sa 
zväčší priestor pre plastové časti.  

 

Vyvŕtajte otvor, nie väčšie ako 25mm v 
označených priestoroch vnútri častí 
(7370) a (7371) (8.2).  

 

Vložte skrutku (1412) do drážky 
naspodku rohovej lišty (7310) a spojte 
časti (1405) a (1409) hliníkovú matkou 
(1002) na oboch stranách (8.3). 
Umiestnite ohnutú časť (1402) na 
spodnú časť dolnej rúrky (1415) (8.6) a 
potom to pripevnite k plastovému 
odkvapu (7370) alebo (7371) (8.11). 
Umiestnite svorku (1403) okolo dolnej 
rúrky a pripevnite k (1409) (8.4). 
Vložte skrutku (1006) a zaistite tak 
dolnú rúrku na mieste (8.5). 

 

Posuňte strešnú ventiláciu do správnej 
časti z jedného konca skleníka (8.7). 
Pripevnite ustaľovač ventilácie (7369) 
vložením samorezných skrutiek (7349) 
do pripravených otvorov na oboch 
stranách ventilácie (8.8) (8.9). 

 

Primontujte dráhu dverí (7359) do 
priestoru na dvere. Pripevnite (7321), 
(7322) alebo (7324 – 7327) vložením 
skrutiek (7052) do drážok z vonkajšej 
strany týchto líšt a zaistite matkami 
(7053) (8.10).  

 

Vložte do oboch koncov lišty (7359) 
skrutku (7052) z vonkajšej strany a 
matku (3002) z vnútornej strany dráhy 
dverí, ktoré budú slúžiť ako zarážky, 
aby dvere nevošli von z dráhy (8.10) 
(8.11).  

 

Usaďte dvere vložením plastových 
častí (2271) do drážky v lište (7359) 
(8.12) (8.13a) a potom položte 
kolieska do dráhy v lište (7351) 
 (8.13b). Zaveste svorky (7350) pod 
okraj v (7351) a utiahnite poistné 
matice (7360) (8.13b).  

 

Zatlačte plastové krytky (6070) na 
všetky viditeľné matky (7053) vnútri 
skleníka (8.14).  
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Poznámka: Odporúčame použiť trochu 
neutrálneho silikónu medzi 
hrebeňovou lištu a stenu z vonkajšej 
strany (8.9b). Silikón nie je súčasťou 
balenia.  

 

DOKONČENIE 
 

Odporúčame, aby ste váš skleník na 
hranách utesnili silikónovým tmelom. 
Silikónový tmel nie je priložený v 
baleniu. 
Vnútri skleníka umiestnite ceduľku s 
bezpečnostným varovaním.   
Skontrolujte po dvoch týždňoch od 
montáže, či sú všetky matky a skrutky 
utiahnuté.  
Ku skleníku je možné dokúpiť celý rad 
príslušenstva. Informujte sa o ich 
možnostiach.  

 

BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA 
 

V prípade silného vetra zatvorte  
dvere aj strešnú ventiláciu.  

 

V prípade silného sneženia upracte 
snehovú pokrývku zo strechy alebo 
streche dodajte dostatočnú podporu, 
aby udržala váhu snehu.  

 

V zime odporúčame skleník 
vykurovať (ak v ňom chcete ponechať 
rastliny na prezimovanie). 

 

POZNÁMKY 
 

Pre úplnú ochranu vášho skleníka 
vám odporúčame zahrnúť ho do 
poistky vašej nehnuteľnosti.  

 

Pri stavbe skleníka berte tiež do úvahy 

zákony o stavebníctve, ktoré je nutné 
brať do úvahy v prípade stavby 
skleníku na určitých miestach.  

 

Priloženú nálepku s označením 
modelu skleníku po úspešnom 
postavení skleníku nalepte na lištu  
dverí (7352) alebo (7353). 

 

Tato informácia je dôležitá, ak budete 
v budúcnosti potrebovať niektoré časti 
vymeniť. 

 

Tento návod uschovajte na bezpečnom 
mieste pre prípadné neskoršie 
použitie. 
Naša spoločnosť stále zdokonaľuje 
svoje výrobky, a preto si vyhradzujeme 
právo na zmenu uvedeného textu bez 
predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

 
Ďakujeme Vám za nákup skleníka a dúfame, že Vám bude dlho slúžiť k Vašej plnej spokojnosti.  
 
Dodávateľom nosnej konštrukcie tohto skleníka je britská firma Vitavia Garden Ltd.  
Plastové presklenie bolo vyrobené firmou LANIT PLAST, s.r.o. z polykarbonátu od britských firiem Brett Martin alebo Palram Europe 
Ltd. Pre obidva výrobca polykarbonátu sme už niekoľko rokov generálnym partnerom pre ČR a pre tieto polykarbonáty 
disponujeme vlastnými skúšobnými protokolmi z českých štátom akreditovaných skúšobní.  
  
Ku skleníku je možné zakúpiť rad doplnkov a príslušenstva – kompletný prehľad nájdete na našom eshope www.lanitgarden.cz 

 
Záručný aj pozáručný servis:  
 

K písomnému vybavovaní reklamácie používajte výhradne tento kontakt 
LANIT PLAST, s.r.o. 
Hlubočinka 809 
251 68 Sulice  
Česká republika 
 

Alebo nám napíšte mail (odporúčame):  
a) nekompletná dodávka (chýba nejaký diel) - technik@lanitplast.cz 
b) výrobná alebo funkčná vada - reklamace@lanitplast.cz  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.lanitgarden.cz/
mailto:technik@lanitplast.cz
mailto:reklamace@lanitplast.cz
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