Uživatelská příručka & návod k montáži zahradních domků MANOR
Při dotazech k montáži zahradního domku MANOR volejte zákaznický servis.
DOMO Service, U Trati 216, 525 61 Dobrovíz, tel.: 00420 235 311 770.
NAPLÁNUJTE SI
Předpověď počasí: den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při
větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.
Týmová práce: je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna osoba
může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.
Nářadí a nástroje: při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní nářadí a
nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření podkladu, poté sestavte
kompletní seznam potřebného materiálu.
Pomůcky potřebné k montáži domku:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PÉČE O DOMEK
• Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. Během
montáže nebo údržby noste pracovní rukavice a dlouhé rukávy, chraňte si oči.

• V místě montáže by se neměly pohybovat děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku nehod a úrazů z
nepozornosti.
• Nikdy se neopírejte plnou vahou o střechu domku. Při používání štaflí se vždy ujistěte, že jsou
stabilně postavené.
• Při používání nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznamte se s jejich
používáním.
• Pokud chybí některý díl, nezačínejte s montáží. Nedostavěný domek může snadno poškodit vítr.
• Pokud vane vítr, odložte montáž na bezvětrný den. Velké plochy, vystavené větru, kladou velký
odpor, snadno ztratí stabilitu a mohou montáž značně zkomplikovat.
• Vždy dodržujte všechny části pokynů. Nevynechávejte žádný krok.
• Pravidelně kontrolujte domek a ujistěte se, že je stabilní a že místo zůstává ve vodorovné poloze.
• Důrazně doporučujeme zajistit přístřešek na nepohyblivý objekt, nebo k zemi vyvrtáním děr
v podlaze na předem označených místech
• Používejte bezpečnostní brýle a vždy dodržujte pokyny výrobce při použití nářadí.
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• Domek omývejte zahradní hadicí nebo slabým roztokem saponátu. Použití tvrdého kartáče nebo
abrazivního čističe může domek poškodit.
• Horké položky, jako jsou v poslední době používané grily atd. nesmí být uloženy v kůlně.
• Těžké předměty by neměly být opřeny o stěny, protože to může způsobit prohýbání.
• Udržujte střechu čistou od sněhu a listí. Při velkém množství sněhu na střeše může dojít k poškození
přístřešku.
• Dveře zavírejte a zamykejte, aby se zabránilo poškození větrem.
• Nikdy nestoupejte na střechu.
• Domek není určen k bydlení.
Úprava terénu:
Výběr a příprava místa montáže: před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění
domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad.
• Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste
ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří, a že je kolem domku dostatečný
přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.
• Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit ukotvovací
systém.
PODLAHA
Vytvoření základů pro domek
MOŽNOST 1: DŘEVĚNÁ DESKA
Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál. Doporučujeme:
• 2x4 dřevěná prkna (5cm x 10cm) • překližku pro venkovní použití • galvanizované hřebíky •
případně betonové kvádry
Základna by měla být rovná (bez vypouklin, vyvýšenin apod.). Potřebný materiál zakoupíte v místním
obchodě se dřevem.
Při vytvoření podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovněž obrázek).
Vytvořte rám (pomocí galvanizovaných hřebíků) z částí o rozměrech podle velikosti domku. Vznikne
tak vnitřní rám (viz schéma). K rámu přichyťte překližku (pomocí galvanizovaných hřebíků).
Časová náročnost 6 - 7 hodin.

FRONT (DOOR) – PŘEDNÍ STRANA (DVEŘE)

MOŽNOST 2: BETONOVÁ DESKA
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Deska by měla být silná minimálně 3" až 4" (8-10cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám
vytvořit dobrou základnu. Doporučujeme:
• 1 x 4 prkna (2,5cm x 10cm) (odstraní se po zaschnutí betonu) • beton • plastovou plachtu 6 dílců (1
dílec = 0,0254 mm)
• K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs z 1 části cementu + 3 částí hrubozrnného
písku + 2 1/2 části jemného písku
Příprava místa stavby/vytvoření podkladu
1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstraňte trávu).
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10cm) štěrkopískem a vrstvu ušlapejte.
3. Štěrkopískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyř prken 1x4 (2,5cm x 10cm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda
je povrch dostatečně rovný.
Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden
(zasychání betonu).
Upozornění: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4cm) za
podlahový rám, a to na všech čtyřech stranách. Utěsněte ji
proto dřevem a térem (není součástí dodávky) nebo vylijte
betonovou vrstvu menší o 9/16".
Pozor: rozměry betonové desky bez dřevěných prken
UKOTVENÍ
Ukotvení domku
Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.
Doporučené metody ukotvení viz níže.
Ukotvení do dřeva/podpěry:
Použijte šrouby do dřeva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro důkladné ukotvení.

Ukotvení do betonu:
1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se čtvercovou
hlavou 1/4" x 2".
2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 6".
* při montáži do betonu použijte, odpovídají hmoždinky

VYSVĚTLIVKY K OBRÁZKOVÉMU NÁVODU K MONTÁŽI DOMKU:
PARTS – díly
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FLOOR ASSEMBLY – montáž podlahy
- Důležité, při montáží dbejte na řádné zasunutí částí do profilů.

DOOR ASSEMBLY – montáž dveří
WALL ASSEMBLY – montáž zdí
GABLE ASSEMBLY – montáž štítu
ROOF ASSEMBLY – montáž střechy

VENT ASSEMBLY – montáž ventilace
WINDOW ASSEMBLY – montáž okna
FOUNDATION ATTACHMENT – upevnění
NOT INCLUDED – nejsou součásti balení

Omezená 2-letá záruka
Proslulá pověst produktů značky Keter je výsledkem úsilí a záruky kvality, designu a inovací.
Celá řada domků a boxů je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které jsou čisté,
netoxické a zcela recyklovatelné.
Keter neustále testuje své produkty pro dlouhou životnost a stabilitu a nahrazuje dle svého
uvážení jakýkoli výrobek, který selže v důsledku konstrukční vady, chybného zpracování.
Škody způsobené použitím síly, nesprávnou manipulací, neodborným zacházením,
komerčním využitím nebo použitím pro jiné než osobní nebo domácí účely, škody vzniklé v
důsledku malování nebo nesprávnou montáží, nejsou v souladu s uživatelským manuálem, a
tudíž se na ně záruka nevztahuje. Taktéž škody vzniklé v důsledku přetížení úložného
prostoru nad nosnost výrobku jsou vyloučeny z této záruky. Kromě toho se záruka
nevztahuje na škody vyplývající z mimořádných povětrnostních podmínek. Společnost Keter
nenese odpovědnost za škodu způsobenou z jakéhokoliv důvodu na skladovaném zboží.

Dodavatel
DOMO SERVICE, spol. s r.o.
U Trati 216
252 61 Dobrovíz
Czech Republic
Tel./Fax: +420 235 311 750/755

DOMO-Slovakia, spol. s r.o.
Boldog 152
926 25 Boldog
Slovak Republic
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