


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY            BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 Při montáži používejte vhodné pracovní pomůcky (pracovní 
oděv, boty, rukavice, ochranné brýle). Komponenty mohou 
mít ostré hrany. 
Montáž provádějte za příznivého, bezvětrného počasí při 
dobré světelnosti. 
Dejte pozor, abyste se hliníkovými profily nedotýkali 
elektrického vedení. 
Všechny plastové obaly bezpečně zlikvidujte a držte je 
mimo dosah malých dětí. 
Skleník musí být umístěn a zafixován na plochém rovném 
povrchu. 
Během montáže se o skleník neopírejte ani na něj netlačte. 
Držte děti mimo prostor montáže skleníku, mohly by se 
poranit. 
Skleník neumísťujte na větrné místo; vyberte slunné a 
rovné místo bez převisů. 
Nepouštějte se do montáže, pokud jste unavení, pod vlivem 
alkoholu, léků anebo pokud trpíte závratěmi. 
Pokud používáte žebřík nebo elektrické nářadí, dodržujte 
bezpečnostní pokyny od jejich výrobců. 
Při utahování vezměte v potaz extrémní měkkost 
hliníkových šroubů a matic. Utahujte nejlépe rukou, před 
použitím je můžete lehce potřít vazelínou. 
Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě 
použitý zahradní nebo jiný gril, letlampu, apod. 
Před ukotvením pomocí kolíků se ujistěte, že v zemi nejsou 
žádné viditelné ani skryté kabely či trubky. 

 

Pri montáži používajte vhodné pracovné pomôcky 
(pracovné odevy, topánky, rukavice, ochranné okuliare) . 
Komponenty môžu mať ostré hrany . 
Montáž vykonávajte za priaznivého, bezveterného počasia 
pri dobrej svetelnosti. 
Dajte pozor, aby ste sa hliníkovými profilmi nedotýkali 
elektrického vedenia . 
Všetky plastové obaly bezpečne zlikvidujte, držte ich mimo 
dosahu malých detí . 
Skleník musí byť umiestnený zafixovaný na plochom 
rovnom povrchu . 
Počas montáže sa o skleník neopierajte ani naň netlačte . 
Držte deti mimo priestor montáže skleníka, mohli by o sa 
poraniť . 
Skleník neumiestňujte na veterné miesto, vyberte slnečné 
rovné miesto bez previsov. 
Nepúšťajte sa do montáže, ak ste unavení, pod vplyvom 
alkoholu, liekov alebo ak trpíte závratmi. 
Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny od ich výrobcov. 
Pri uťahovaní vezmite do úvahy extrémnu mäkkosť 
hliníkových skrutiek a matíc. Uťahujte najlepšie rukou, pred 
použitím ich môžete zľahka potrieť vazelínou. 
V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve 
použitý záhradný gril, letlampu, a pod. 
Pred ukotvením pomocou kolíka sa uistite, že v zemi nie sú 
žiadne viditeľné ani skryté káble či rúrky. 

 

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ         VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 
   
Skleník se skládá z mnoha částí, proto si pro jeho sestavení 
vyčleňte alespoň půldne volného času. 
Pokud skleník budete umísťovat na betonový základ, učiňte 
tak pomocí vyvrtaných děr v kovové základně. 
Jednotlivé díly zkontrolujte a rozložte je ve své blízkosti. 
Jestliže není balení kompletní a některé součásti chybí, 
skleník nestavte a obraťte se na dodavatele. 
Všechny malé součástky (šroubky, apod.) dejte do misky, 
aby se vám nepoztrácely. 
Dveře jsou zavěšeny na pravé straně, otevírají se doprava. 
Velmi důležité: Strana s UV ochranou musí být v každém 
případě umístěna směrem ven. 
Při hrozícím větru včas zabezpečte okna a dveře, nesmí 
zůstat otevřené, jinak hrozí poškození. Manuálně zajistěte i 
automaticky zavíratelná okna. 

 

Skleník sa skladá z mnohých častí, preto si pre jeho 
zostavenie vyčleňte aspoň pol dňa  
voľného času. 
Ak skleník budete umiestňovať na betónový základ, urobte 
tak pomocou vyvŕtaných dier v kovové základni. 
Jednotlivé diely skontrolujte a rozložte je vo svojej 
blízkosti. Ak balenie nie je kompletné a niektoré súčasti 
chýbajú, skleník nestavajte a obráťte sa na dodávateľa. 
Všetky malé súčiastky (skrutky, apod.) dajte do misky, aby 
sa vám nepostrácali.  
Dvere sú zavesené na pravej strane, otvárajú sa doprava. 
Veľmi dôležité: Strana s UV ochranou musí byť v každom 
prípade umiestnená smerom von. 
Pri hroziacom vetre včas zabezpečte okná i dvere, nesmú 
zostať otvorené, inak hrozí poškodenie. Manuálne zaistite 
aj automaticky zatvárateľné okná. 

 

PÉČE A ÚDRŽBA           STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 
 K čištění skleníku použijte slabý roztok čisticího prostředku 
a následně opláchněte čistou vodou. 
Nepoužívejte aceton, abrazivní čisticí prostředky a jiné 
speciální prostředky k čištění desek. 
Při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde ke 
zničení polykarbonátového skla.  
Polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo 
barvou. 
Průběžně kontrolujte ukotvení, zda pevně drží. 
Udržujte střechu čistou od sněhu a listí. 

 

Na čistenie skleníka použite slabý roztok čistiaceho 
prostriedku a následne opláchnite čistou vodou. 
Nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky a iné 
špeciálne prostriedky na čistenie dosiek. 
Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde k 

zničeniu polykarbonátového skla. 
Polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym 
náterom alebo farbou. 
Priebežne kontrolujte ukotvenie, či pevne drží. 
Strechu udržiavajte čistú od snehu a lístia. 

NÁSTROJE A POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ               NÁSTROJE A POTREBNÉ 
ZARIADENIA 
 
 

Silikonový tmel a aplikátor, šídlo, křížový šroubovák, žebřík, 
svinovací metr, velké kladivo a nůžky. 
Pracovní rukavice, vrtačka, vodováha, mazivo, plastová 
nebo gumová palička. 

 

Silikónový tmel, aplikátor, šidlo, krížový skrutkovač, rebrík, 
zvinovací meter, kladivo, veľké nožnice. 
Pracovné rukavice, vŕtačka, vodováha, mazivo, plastová 
alebo gumová palička. 



SCHÉMA POKLÁDKY POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

SCHÉMA KLADENIA POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK

Zadní část

Přední část

Levý bok Pravý bok

STRANA S UV FILTREM JE OPATŘENA PRŮHLEDNOU FÓLIÍ A TATO STRANA MUSÍ BÝT
NAMONTOVANÁ SMĚREM VEN.NA STRANE S UV FILTROM JE NALEPENÁ PRIEHĽADNÁ FÓLIA A TÁTO STRANA MUSÍ BYŤ
NAMONTOVANÁ SMEROM VON.

Montáž šestihrannými šrouby
Šrouby nasuňte do drážky a otáčejte ve směru 
hodinových ručiček dokud se nezastaví.
Upravte do správné polohy a otáčením zafixujte na 
místě.
Přiložte požadovaný profil a namontujte matku.

Montáž šesťhrannými skrutkami
Skrutky nasuňte do drážky a otáčajte v smere
hodinových ručičiek, kým sa nezastavia.
Upravte do správnej polohy a otáčaním
zafixujte na mieste.
Priložte požadovaný profil a namontujte 
maticu.
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Doporučení: Do hliníkového profilu 
číslo 20 vedle oken vložte 4 šrouby 
a do ostatních 3 šrouby.
Odporúčania: Do hliníkového 
profilu číslo 20 vedľa okien vložte 4 
skrutky a do ostatných 3 skrutky.
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SEZNAM SOUČÁSTÍ V BALENÍ SNGH-NB2
ZOZNAM DIELOV V BALENÍ
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Dodavatel: NOHEL GARDEN a. s., 
Budínek 86, 263 01 Dobříš 
www.nohelgarden.cz

Dodávateľ: NOHEL GARDEN s. r. o., 

Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, 

www.nohelgarden.sk




