
 

„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 podložie 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 udrží - 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 odpadovou rúru Ø 100 mm v dĺžke 40 cm a okolo rúry zvonku zasypte zeminu. Potom do prázdnej rúry nalejte betón. Do 
zaschnutého betónu základňu skleníka 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 nemusia byť obsahom balenia - líši sa od modelu). 

Skleník nemožno nechať voľne položený na zemi bez ukotvenia!!! 
 

Bezpečnostné 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, v dažďi alebo počas 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 keď ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite , že dodržiavate bezpečnostné upozornenia výrobca. Ak 
používate elektrické náradie, dodržujte návodu výrobcu na obsluhu (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 utiahnutí 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 elektrické alebo plynové spotrebiče, rozpálenú 
benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením podlahy, uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné skryté káble alebo rúrky a 
pod. 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 polovicu dňa. 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, 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 nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fóliu (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. Pri hroziacom 
vetre včas (tzn. vopred) manuálne uzatvorte aj okná opatrené automatickým otváračom!!!  
Pri hroziacom vetre včas (tzn. vopred) uzatvorte dvere aj všetky manuálne otvárané okná skleníka!!! 

 

Odporúčame ihneď po stavbe skleník zahrnúť do poistky vašej nehnuteľnosti. 
 

Všetky poškodenia skleníka vzniknuté v dôsledku udalostí hodnotených ako poistná udalosť (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 báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškriabanie špinavou handrou alebo špinavou 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 

 AK METEOROLÓGOVIA OHLÁSIA VETERNÉ DNI, MUSIA BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMIENEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE I VETRACIE OKNÁ 

 POZOR PRI HROZIACOM VETRE (NAPR. PRED BÚRKOU ALEBO PODĽA PREDPOVEDE POČASIA) MANUÁLNE IHNEĎ ZATVORTE VETRACIE OKNÁ 
VYBAVENÉ AUTOMATICKÝMI OTVÁRAČAMI (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO) 

 V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA 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) 

 


