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Vá�ení klienti!

Rozhodli jste se koupit si skleník a obdr�eli jste peèlivì vyrobený produkt. Jeho konstrukce je vyrobena 
ze speciálních (1 mm tlou��ka a 78 mm �íøka) profilù vyrobených z galvanizovaného kovu, které jsou 
extrémnì silné. 
Díky nekomplikované konstrukci lze tento skleník jednodu�e slo�it.

Vyhrazujeme si právo na zmìny spojené se zlep�ením technologií. Nìkteré obrázky a návody se díky 
tomu mohou li�it.
Pøejeme vám mnoho radosti a úspìchù s na�ím skleníkem.

Dùle�ité upozornìní!
V�dy pou�ívejte ochranné rukavice, kdy� skládáte konstrukci skleníku a pracujete s polykarbonátovým 
obalem.
Náøadí, které budete potøebovat pro sestavení:

- �estiúhelníkový klíè s prùmìrem 8 mm nebo stranový klíè
- Køí�ový �roubovák nebo �roubovák na baterie
- Lopata na vyhloubení jam
- Vodováha na mìøení rovnosti terénu
- Provaz na zmìøení diagonály
- Nù� na øezání polykarbonátových vrstev

Pokud je to nutné, postupujte podle pokynù místní zástavby.
V pøípadì silného vìtru nebo bouøky zavøete okna a dveøe.
Ne� zaènete se stavbou, mìli byste si v�echny instrukce alespoò jednou pøeèíst a pochopit rùzné sekce 
a profily. Tento návod je va�ím u�iteèným prùvodcem. Porovnejte seznam èástí s èástmi v balení. 
Potom roztøiïte sekce a nechte je na oddìlených místech.

Doporuèujeme pøi�roubovat v�echny �rouby lehce nejdøíve jenom rukou � v pøípadì potøeby budete 
moci sekce vymìnit. Po stavbì byste mìli zmìøit rovnováhu rámu a teprve potom �rouby dotáhnout.
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Seznam dílů:

 

 

Jména součás� Délka v mm 

Verze skleníků CLASSIC 

6 m2 12 m2 18 m2 24 m2 30 m2 

Rozpis s jednotlivých dílů skleníku  

Číslo 1 Krátký oblouk (nahoře)   1820 mm 4 7 10 13 16 

Číslo 2 Boční oblouk (vlevo, vpravo, nahoře) 1200 mm 8 14 20 26 32 

Číslo 3 Postranní dolní sloupek oblouku (levý, pravý)   1310 mm 8 14 20 26 32 

Číslo 4 Sloupy do země  200 mm 12 18 24 30 36 

Číslo 5 Upevnění oblouků - příčné vzpěry    4000 mm  5 5 10 10 

Číslo 6     1960 mm 5  5  5 

Číslo 7 Profil pro upevnění   1465 mm 2 4 6 8 10 

Číslo 8 Sloupek dveří - okna   2470 mm 4 4 4 4 4 

Číslo 9 Postranní upevnění přední čás�  900 mm 4 4 4 4 4 

Číslo 10 Příčný sloupek dveří - okna   985 mm 3 3 3 3 3 

11 Strany základů  4000 mm  2 2 4 4 

12 Rozšíření strany základů  2000 mm 2  2  2 

13 Přední a zadní čás� základů  3000 mm 2 2 2 2 2 

14 Rohy základů   4 4 4 4 4 

15  Desky pro propojení základů (18 m²)     4 4 8 

16 Šrouby M5 - 12 s injekční hlavou  l-12 mm 285 350 430 510 580 

17 Šrouby M5 - 40   l-40 mm 112 146 180 214 248 

18 
Šrouby M5 - 20 k připojení polykarbonátu

 
l-20 mm 20 20 20 20 20 

19 Vnitřní šrouby M5    417 516 630 744 848 

20 Těsnící sklíčka   124 154 184 214 244 

21 Klika   3 3 3 3 3 

22 Rohy pro připevnění polykarbonátu a sloupku 

 
45x35 4 4 4 4 4 
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30x20 18 18 18 18 18 

Upevnění oblouků - příčné vzpěry

k deskám a rohům 

(Velký roh)

Rohy pro připevnění polykarbonátu a sloupku
(Malý roh)
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24 Deska po uchycení polykarbonátu   5 5 5 5 5 

25 Ochranné pásmo pro utěsnění desek (na dveře) m 5 5 5 5 5 

26 Plastová klika dveří   2 2 2 2 2 

27 Šroub s poutkem   2 2 2 2 2 

28 Guma pro utěsnění mezery mezi stěnou a střechou  m 12 12 12 12 12 

Dveře - okno   3 kusy 3 kusy 3 kusy 3 kusy 3 kusy 

Dveře č. 1  Část dveří s panty  930 mm 3 3 3 3 3 

Dveře č. 2  Část dveří s klikou  930 mm 3 3 3 3 3 

Dveře č. 3  Spodní/vrchní část dveří (horizontální část)   885 mm 9 9 9 9 9 

Dveře č. 4  Příčná část dveří (ver�kální čás�)  400 mm 6 6 6 6 6 

 

Rozměry polykarbonátu:
 

 

 Výška / šířka  6 m2 12 m2 18 m2 24 m2 30 m2 Poznámka  

1; 

2; 

3; 

4; 

Postranní čás�  1050x2000 

4 

4 4 4 4 

 

5 Vrchní část dveří  1050x990 1 1 1 1 1 

6 Spodní část dveří  1050x930 1 1 1 1 1 

7 Okno  1050x990 1 1 1 1 1 

9 Spodní část okna  1050x930 1 1 1 1 1 

9 Vrchní část polykarbonátu
dveřního okna  

1050x170 
2 

2 2 2 2 

10 Vrchní část  2100x6000 1 2 3 4 5  

 

6 m2 12 m2 18 m2 24 m2 30 m2 

Řezání tabulí závisí
na vybavení

Pokud jste dostali jenom

velké (2,10x6,00 m) tabule
2 2

(6 m – 2 kusy; 12 m  – 

3 kusy), všechny tyto čás�

musí být nařezány

na 2,10x6,00 m 1 tabule

Pokud máte tabule 2,10x6,00 m a navíc 1,05x2,00 m, neměli byste řezat velké tabule, jako je to ukázáno ve schématu.

Velké tabule 2,10x6,00 m se používají na střechu, tabule 1,05x2,00 m se používají na konce, dveře a okna. Řiďte se 

mírami v tabulce „Rozměry polykarbonátu“.
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Schéma pro řezání polykarbonátu
z desky 2.10 × 6 m: 

 

 

1; 2; 3; 4; – postranní čás� 

5 – Vrchní část dveří 

6 – Spodní část dveří  

7 – Okno  

8 – Spodní část okna  

9 – Vrchní polykarbonát dveřního okna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správně a důkladně oddělte strany polykarbonátu. 

Připojte stranu s UV ochranou k vnější části. Vrstva 

UV ochrany je pokryta páskou s upozorněními, 

zatímco druhá strana (která se bude připojovat k 

vnitřní části) je pokryta průhlednou fólií. PŘI ŘEZÁNÍ 

MUSÍTE POUŽÍVAT RUKAVICE! Doporučujeme řezat 

desku elektrickou kotoučovou pilou, deskovou pilou 

nebo ostrým nožem.

DÙLE�ITÉ UPOZORNÌNÍ!

Pokud máte desky 2,10x6,00 m a navíc 1,05x2,00 m, nemìli byste øezat velké desky, jak je to 

ukázáno na schématu.

Velké desky 2,10x6,00 m se pou�ívají na støechu, desky 1,05x2,00 m se pou�ívají na konce, dveøe 

a okno. Øiïte si mírami v tabulce �Rozmìry polykarbonátu�.
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Montá�ní návod:

1. Pro sestavení základny byste mìli pou�ít: pøední a zadní èásti základny (13), strany základny (11). Mìli byste 

spojit v�echny 4 èásti a udìlat obdélník. K vytvoøení obdélníku pou�ijte: rohy základny (14), se�roubujte èásti k 

sobì pomocí �roubù M5-12 (16), vnitøních �roubù M5 (19). (obr. 1.1 � 1.4)

2Pro skleník CLASSICS vìt�í ne� 12 m : pro prota�ení délky základny se pou�ívají desky pro propojení základny 

(15). Jsou se�roubovány z obou stran pomocí �roubù M5-12 (16), vnitøních �roubù M5 (19) (obr. 2). Pokud je 

délka skleníku 6 m, základna je spojena: 4m (11) + 2 m prodlou�ení základny (12).

Pokud je délka skleníku 8 m � základna je spojena: 4m (11) + 4 m prodlou�ení základny (11).

Pokud je délka skleníku 10 m � základna je spojena: 4 m (11) + 4 m (11) + 2 m prodlou�ení základny (12).

2. Zmìøte úhlopøíèku základny. Délky úhlopøíèek musí být stejné. Pokud jsou stejné � utáhnìte �rouby základny 

(obr. 3).

3. Vyhlubte jámy (o prùmìru 25 cm a hluboké 40 cm) pro kopání v postranním spodním sloupku oblouku (è. 3). 

Vyhlubte je podél obvodu základny, blízko utahovacích bodù vyznaèených na základnì (obr. 4.1 � 4.2).

4. K vrchní èásti pøedních a zadních èástí základny (13) pøipevnìte desky k pøichycení polykarbonátu (24) pomocí 

�roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 (19) (obr. 5.1 � 5.2).

5. Pøíprava sloupku pro hloubení. Ke spodní èásti postranního spodního sloupku oblouku (è. 3) pøi�roubujte 

Sloupy do zemì (è. 4) pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 (19) (obr. 6)

6. Sestavení obloukù. Nejpohodlnìj�ím zpùsobem je dát v�echny oblouky na zem. K postrannímu spodnímu 

sloupku oblouku (è. 3) pøipojte postranní oblouky (è. 2) z obou stran. Spojte krátký oblouk (è. 1) na vrchu, 

uprostøed ke stranám obloukù. Pou�ijte �rouby (16) a vnitøní �rouby (19) (obr. 7).

POZNÁMKA: Ka�dá horní èást pokrývá èást vespod. Konec èásti è. 2, který má dvì vertikální propojující 

díry (pro upevnìní obloukù � rozpìr (è. 5)), je spojen s èástí è. 1.

7. K ji� sestavené základnì pøi�roubujte oblouky pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù (19) (obr. 8.1 � 

8.2).

8. K ji� sestaveným a se�roubovaným obloukùm základny byste mìli pøipojit pìt spojù obloukù � rozpìr (è. 5) 

pomocí �roubù M5-12 (16 a vnitøních �roubù (19) (obr. 9).
2

Pro skleník CLASSICS vìt�í ne� 12 m  se pou�ívají dal�í rozpìry, aby se posílily oblouky.

Pokud je délka skleníku 6 m, pøipojují se spoje k obloukùm � rozpìrám: 4 m (è. 5) + 1960 mm (è. 6). 

Pokud je délka skleníku 8 m, pøipojují se spoje k obloukùm � rozpìrám: 4 m (è. 5) + 4 m (è. 5).

Pokud je délka skleníku 10 m, pøipojují se spoje k obloukùm � rozpìrám: 4 m (è. 5) + 4 m (è. 5) + 2 m (è. 6).
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9. K pøedním a zadním obloukùm byste mìli pøi�roubovat upevòující rohy sloupku a polykarbonát. Na ka�dé 

stranì byste mìli pou�ít 9 kusù malých rohù (23) a 2 kusy velkých rohù (22).

Pozice rohù mìøena od základny zleva doprava (mìøeno vertikálním úhlem) (obrázek è. 11.1 � 11.3):

1) 5 cm velký roh (22). Úzká èást dopøedu

2) 83 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

3) 109 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

4) 170 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

5) 196 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

6) 202 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

7) 196 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

8) 170 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

9) 109 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

10) 83 cm malý roh (23). �iroká èást dopøedu

11) 5 cm velký roh (22). Úzká èást dopøedu

10. Sloupek dveøí � okna (è. 8) by mìl být pøipevnìn k základnì a shromá�dìným obloukùm pomocí �roubù M5-

12 (16) a vnitøních �roubù (19). S pøední èástí základny (13) je spojen pøímo pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních 

�roubù (19). Oblouk nahoøe (è. 1) je spojen s rohy pøipevnìného polykarbonátu a sloupku (23) (obr. 12.1 � 12.2).

11. Èástí (è. 8) pøi�roubujte pøíèný sloupek dveøí � okna 985 mm (è. 10) ke sloupku dveøí � okna. Pou�ijte �rouby 

M5-12 (16) a vnitøní �rouby M5 (19) (obr. 13.1 � 13.2).

12. Èástí (è. 8) a rohy pøipevnìného polykarbonátu (malý roh) (23) pøi�roubujte pøímo postranní spoje pøední - 

zadní èásti 900 mm (è. 9) ke sloupku dveøí � okna (è. 8) a rohy pøipevnìného polykarbonátu a sloupku (malý roh) 

(23). Pou�ijte �rouby M5-12 (16) a vnitøní �rouby M5 (19) (obr. 14).

13. Nejdøíve pøi�roubujte profily pro upevnìní 1465 mm (è. 7) pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 

(19) k postrannímu oblouku ve vý�ce 1,96 m od základny. Dal�í èást profilu by mìla být umístìna na upevnìní 

oblouku � rozpìry (è. 5) a za�roubována pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 (19). 

POZNÁMKA: Doporuèujeme pro�roubovat jeden M5-40 �roub skrz v�echny tøi èásti: postranní sloupek, 

upevnìní oblouku � rozpìru, profil pro upevnìní (obr. 15.1 � 15.4).

Zpevòovací profil je navr�en k zesílení jednoho dvoumetrového segmentu na obou stranách.

Napø. délka skleníku je 2 m � 2 kusy zpevòovacích profilù (jeden na ka�dé stranì).

Délka skleníku je 4 m � 4 kusy zpevòovacích profilù (dva na obou stranách).

Délka skleníku je 6 m � 6 kusù zpevòovacích profilù (tøi na obou stranách).

Délka skleníku je 8 m � 8 kusù zpevòovacích profilù (ètyøi na obou stranách).



8 
 

14. Po shromá�dìní rámu skleníku uøíznìte polykarbonát podle daných mìøení a pøipevnìte jej k rámu. 

Pøipevnìte desky polykarbonátu (schéma pro øezání polykarbonátu � 1; 2; 3; 4) � pøipevnìte postranní èásti k 

polykarbonátu a rohy pøipevnìného polykarbonátu a sloupku (22, 23) a desky pro pøipevnìní polykarbonátu (24) 

pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 (19) a tìsnících sklíèek (20). Také to pøipevnìte ke sloupku dveøí 

� okna a rozpìrám (è. 8 a è. 10) a postrannímu upevnìní na pøední � zadní èásti (è. 9) pomocí �roubù M5-12 (16) 

a vnitøních �roubù M5 (19) a tìsnících sklíèek (20) (obr. 16).

15. Pokud jsou strany polykarbonátu pøes rám obloukù, uøíznìte je podél kostry. Umístìte gumu k utìsnìní 

mezery mezi stìnou a støechou (28) na vrch desek a teprve potom umístìte horní èást polykarbonátu (obr. 17).

16. Vrchní èásti (10) by mìly být umístìny zespoda nahoru podél jedné strany. Polykarbonát je pøichycen pomocí 

�roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 (19) a tìsnících sklíèek (20). Na jednom pruhu oblouku je 5 

pøipojovacích bodù. Pøipevòujte POUZE na tyto body (pø. 27). Dal�í strana musí být pøipojena seshora dolù. 

Pokud je deska polykarbonátu pøíli� dlouhá, uøíznìte jí podél základny (obr. 18).

17. Dal�í deska polykarbonátu (10) by mìla být umístìna na vrchu namontované desky. Pøi�roubujte ji pouze na 

pøipojovacích bodech, stejnì jako u kroku 16. Polykarbonátové desky by mìly být stejné jako strana základny, jak 

vepøedu, tak vzadu (obr. 19).

18. Konstrukce na dveøe-okno. V�echny èásti zabalené ve vybavení dveøí by mìly být spojeny do ètverce (dveøe 

è. 1; dveøe è. 2; dveøe è. 3) pomocí �roubù M5-12 (16) a vnitøních �roubù M5 (19). Pøi�roubujte pøíènou èást dveøí 

k sestavenému rámu. Èást dveøí s panty musí být pøi�roubována ke sloupku dveøí � okna pomocí �roubù M5-12 

(16) a vnitøních �roubù M5 (19) (è. 8) (obr. 20).

Poznámka: Dveøe musí být upevnìny ke sloupku dveøí, kdy� jsou otevøené, a s prodlou�eným pantem do 

díry, skrz polykarbonát.

19. Na základì daného schématu uøíznìte polykarbonát (5; 6; 7; 8; 9).

Èásti polykarbonátu dveøního okna musí být namontovány, pouze kdy� jsou dveøní panty pøipevnìny k rámu 

skleníku. Polykarbonátové desky dveøí � okna musí být utìsnìna ochrannou páskou na tìsnící desky (25). 

Pøipojte kliku na místo. (obr. 21)

20. Pøi�roubujte �roub s poutkem (27) na jeho místo na stejné úrovni, jako je klika dveøí. Udìlejte poutko z dané 

plastové kliky dveøí (26) (obr. 22).
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