
Polykarbonátový skleník
Gardentec Classic
Montážní návod



Vážení zákazníci,

skleník, který jste si vybrali a zakoupili, byl vyroben s největší důkladností. Jeho zvlášť 
tuhý skelet sestává z omega profilů zhotovených z pozinkované oceli o tloušťce 1 
mm a šířce 78 mm.
Konstrukce skleníku není složitá, takže se snadno sestavuje.
Množství různých prvků příslušenství vám umožní uskutečnit své záměry.
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a vylepšení vyplývající z vývoje. 
Proto se mohou objevit nesrovnalosti v popisech a vyobrazeních.
Přejeme vám mnoho úspěchů a potěšení při používání skleníku naší výroby.

POZOR!

Při sestavování skeletu skleníku a během manipulace s deskami z komůrkového 
polykarbonátu vždy používejte ochranné rukavice.

K sestavení skleníku budete potřebovat toto nářadí:
� 8mm �estihranný nebo otevøený klíè
� Køí�ový �roubovák nebo akumulátorový �roubovák
� Vodováhu (k nastavení vodorovné polohy základového rámu)
� Provázek (k vymìøení úhlopøíèky)
� Nù� (k øezání polykarbonátových desek)
V případě nutnosti se řiďte platnými stavebními předpisy.
Při silném větru nebo bouřce zavřete okna a dveře.

Ne� zaènete skleník sestavovat, pøeètìte si alespoò jednou tento návod a seznamte 
se se souèástkami a profily. Návod vám poslou�í jako dùle�itá pomùcka.
Zkontrolujte obsah balení podle soupisu dílù. POKUD ZJISTÍTE NESROVNALOSTI, 
NEPRODLENÌ SE OBRA�TE NA PRODEJCE A OZNAMTE MU CHYBÌJÍCÍ DÍLY.
Poté profily roztřiďte a sestavujte odděleně.

Při sestavování skleníku doporučujeme nejprve šrouby dotahovat rukou, aby v 
případě potřeby bylo možné se smontovanými profily snadno pohnout. Sestavený 
skelet skleníku vyrovnejte pomocí vodováhy a poté šrouby pevně dotáhněte.
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Soupis dílů

3



Rozměry polykarbonátových dílů

Řezání polykarbonátových desek
Nezamìòujte strany polykarbonátových desek! Montujte desky obrácené smìrem ven 
plochou, která je pokryta ochrannou vrstvou proti UV záření. Ochranná vrstva proti UV 
záøení je krytá fólií s nápisy, zatímco druhou stranu (pøi montá�i smìrem dovnitø) kryje 
fólie èistá. PØI ØEZÁNÍ JE NUTNO POU�ÍVAT RUKAVICE! Doporuèujeme øezat desky 
elektrickou kotoučovou pilou, ruční pilou s drobným ozubením nebo ostrým nožem.

1 + 2  Boèní èásti
3 + 4 + 5 Dveøe (horní èást)
6  Dveøe (dolní èást)
7  Okno
8  Dolní část okna
9  Horní polykarbonátová deska okna dveøí

! POZNÁMKA:

* Pokud jste obdrželi velké desky 2,10 x 6,00 m a dodatečně ještě 6 ks desek o 
rozměru 1,05 x 2,00 m, potom není nutno velkou desku 2,10 x 6,00 m rozřezávat 
podle přiloženého nákresu.

* Velké desky 2,10 x 6,00 m se použijí na pokrytí horní části a 6 ks desek o rozměru 
1,05 x 2,00 m se použije na koncové části, dveře a okno. Řiďte se rozměry stanovený-
mi v soupisu rozměrů polykarbonátových dílců.
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Díl č. 14
Díl č. 13
Díl č. 11
základové jámy =     

Obrázek 1.1

Boční část
základového rámu

Přední nebo koncová
část základového rámu

Obrázek 1.2 Obrázek 1.3

Obrázek 1.4

Obrázek 2

Postup montáže
1. Základní rám sestavíme z pøední a zadní èásti základového rámu (13) a z boèních 
èástí základového rámu (11). V�echny ètyøi èásti spojíme do obdélníku pomocí rohù 
základového rámu (14) a v�echny tyto díly ruènì se�roubujeme pomocí �roubù M5x12 
(16) a matic M5 (19), (obrázek 1.1�1.4).

U skleníku CLASSIC vìt�ího ne� 12 m2 se k prodlou�ení základového rámu pou�ívají 
spojovací destièky (15). Pøipevòují se z obou stran pomocí �roubù M5x12 (16) a 
matic M5 (19).
Pokud má skleník délku 6 m, základový rám se spojuje takto: 4 m (11) + 2 m 
prodlou�ení základového rámu (12).
Pokud má skleník délku 8 m, základový rám se spojuje takto: 4 m (11) + 4 m 
prodlou�ení základového rámu (11).
Pokud má skleník délku 10 m, základový rám se spojuje takto: 4 m (11) + 4 m (11) + 
2 m prodlou�ení základového rámu (12).

Díl č. 12

Díl č. 11

Díl č. 15
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2. Vymìøte úhlopøíèku základového rámu (Obrázek 3). Délky úhlopøíèek musí být 
shodné. Pokud úhlopøíèky souhlasí, dotáhnìte �rouby základového rámu (Obrázek 3).

3. Vykopejte jámy (prùmìr 25 cm, hloubka 40 cm) pro zapu�tìní dolních boèních 
podpìr (è. 3) podél celého obvodu základového rámu v místech upevòovacích bodù 
na základovém rámu (Obrázek 4.1, 4.2).

4. K horní èásti pøední a koncové èásti základového rámu (13) pøipevnìte pomocí 
�roubù M5x12 (16) a matic M5 (19) destièky pro pøipevnìní polykarbonátových dílcù 
(24), (Obrázek 5.1, 5.2).

5. Pøíprava podpìry k zapu�tìní do zemì. Ke spodní èásti dolní boèní podpìry (è. 3) 
pomocí �roubù M5x12 (16) a matic M5 (19) pøi�roubujte díly pro ukotvení v zemi (è. 4), 
(Obrázek 6).

Postup montáže:

poloha jam =

d = 25 cm
h = 45 cm

Obrázek 4.1

Obrázek 3

Destičky pro připevnění
polykarbonátových
dílů (24)

Obrázek 4.2

Obrázek 5.1 Obrázek 5.2
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Obrázek 6

Díl č. 2

Díl č. 3

Díl č. 3

Díl č. 2

Díl č. 2

Díl č. 2

Díl č. 1

Díl č. 1

Vertikální
připevňovací
otvory

Obrázek 7

6. Sestavení obloukù. Nejpohodlnìj�í je sestavit celý oblouk na zemi. K dolní boèní 
podpìøe oblouku (è. 3) pøipojte z obou stran boèní oblouky (è. 2) a nahoøe uprostøed 
k boèním obloukùm pøipojte krátký horní oblouk (è. 1), v�e pomocí �roubù M5x12 (16) 
a matic M5 (19), (Obrázek 7).

POZNÁMKA:
Každý díl, který se nachází výše, dosedá shora na díl položený pod ním!
Konec dílu č. 2, v němž se nacházejí dva vertikální otvory (určené k připevnění 
příčné výztuhy – díl č. 5), se připevňuje koncem k dílu č. 1.
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Obrázek 8.1

Sestavené oblouky Připevnění oblouků v rozích v místě spojení
základového rámu

Připevnění oblouků uprostřed

Sestavený základový rám

Obrázek 8.2

Obrázek 9

Díl č. 5

Sestavený
základový
rám

7. K sestavenému základovému rámu pomocí �roubù M5x12 (16) a matic M5 (19) 
pøi�roubujte ji� sestavené oblouky (Obrázek 8.1, 8.2).

U skleníku CLASSIC vìt�ího ne� 12 m2 se ke zpevnìní obloukù pou�ívají doplòkové 
pøíèky (viz obrázek 10).
Pokud má skleník délku 6 m, pøíèná výztuha oblouku se spojuje takto: 4 m (è. 5) + 
1960 mm (è. 6).
Pokud má skleník délku 8 m, pøíèná výztuha oblouku se spojuje takto: 4 m (è. 5) + 4 
m (è. 5).
Pokud má skleník délku 10 m, pøíèná výztuha oblouku se spojuje takto: 4 m (è. 5) + 4 
m (è. 5) + 2 m (è. 6).



10

Obrázek 10

Obrázek 11.1

Malé úhelníky pro
připevnění polykar-
bonátových
dílců (21) Destičky pro při-

pevnění polykar-
bonátových
dílců (22)

Velké úhelníky pro
připevnění polykar-
bonátových
dílců (20)

9. K pøednímu a koncovému oblouku pøi�roubujeme úhelníky pro pøipevòování podpìr a 
polykarbonátových dílcù. Na ka�dé stranì pou�ijeme 9 ks malých úhelníkù (23) a 2 ks 
velkých úhelníkù (22).
Vzdálenosti poloh umístìní úhelníkù od základu (v cm) mìøené v pravém úhlu zleva 
doprava (Obrázek 11.1�11.3):
 1) 5 cm, velký úhelník (22), u��í èástí vpøed.
 2) 83 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 3) 109 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 4) 170 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 5) 196 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 6) 202 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 7) 196 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 8) 170 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
 9) 109 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
           10) 83 cm, malý úhelník (23), �ir�í èástí vpøed.
           11) 5 cm, velký úhelník (22), u��í èástí vpøed.



Obrázek 11.2

Obrázek 12.1 Obrázek 12.2

Obrázek 11.3

Velké úhelníky pro připevnění
polykarbonátových dílů

Dveřní podpěry (č. 8) Sestavený základový rám

Díl č. 23

Díl č. 8

Malé úhelníky pro připevnění
polykarbonátových dílů

10. K základovému rámu a sestaveným obloukùm pomocí �roubù M5x12 (16) a matic M5 
(19) pøi�roubujte pøední a koncové dveøní a okenní podpìry. K pøední èásti základového 
rámu (13) se pøipojuje pøímo pomocí �roubù M5x12 (16) a matic M5 (19), zatímco k 
oblouku nahoøe (è. 1) pomocí malých úhelníkù pro pøipevnìní polykarbonátových dílcù (23), 
(Obrázek 12.1, 12.2).

11. K pøední a koncové dveøní a okenní podpìøe (è. 8) pomocí �roubù M5x12 (16) a matic 
M5 (19) pøi�roubujte pøíènou dveøní a okenní podpìru (è. 10), (Obrázek 13.1, 13.2).
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Obrázek 13.1

Obrázek 13.2

Obrázek 14

12. K pøední a koncové dveøní a okenní podpìøe (è. 8) pøímo a k obloukùm pøes malé 
úhelníky (23) pøi�roubujte pomocí �roubù M5x12 (16) a matic M5 (Obrázek 14) boèní výztuhy 
pøední a koncové èásti 900 mm (è. 9).

13. Výztu�né profily 1465 mm (è. 7) nejprve pøi�roubujte nahoøe pomocí �roubù M5x12 (16) 
a matic M5 (19) k boènímu oblouku ve vý�ce 1,96 m od základového rámu. Druhý konec 
výztu�ného profilu umístìte na horní èást pøíèné výztuhy oblouku (è. 5) a pøi�roubujte �rouby 
M5x40 (17) a  maticemi M5 (19), (Obrázek 18).
POZNÁMKA: Nejlep�í zpùsob je se�roubovat v�echny tøi díly jedním �roubem M5x40: boèní 
podpěru, příčnou výztuhu podpěr a výztužný profil.

Díl č. 10

Díl č. 8

Díl č. 8

Díl č. 10
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Obrázek 15.1

Díl č. 7 Viz obr. č. 15.2
Viz obr. č. 15.3

Obrázek 15.3 Obrázek 15.4

Jeden výztužný profil je určen k výztuze jednoho segmentu o délce 2 m na jedné i druhé 
straně.
Napø. skleník o délce 2 m � 2 ks výztu�ných profilù (jeden na ka�dé stranì)
skleník o délce 4 m � 4 ks výztu�ných profilù (dva na ka�dé stranì)
skleník o délce 6 m � 6 ks výztu�ných profilù (tøi na ka�dé stranì)
skleník o délce 8 m � 8 ks výztu�ných profilù (ètyøi na ka�dé stranì)

14. Po sestavení skeletu skleníku vyřízněte dle uvedených rozměrů polykarbonátový dílec a 
pøipevnìte jej ke skeletu. Vyøíznuté polykarbonátové dílce (nákres øezání polykarbonátových 
dílcù 1, 2, 3, 4) boèních èástí pøipevnìte na pøíslu�ných místech k úhelníkùm pro pøipevnìní 
polykarbonátových dílcù a podpìr (22, 23) a k destièkám pro pøipevnìní polykarbonátových 
dílcù (24) pomocí �roubù M5x20 (18), matic M5 (19) a tìsnìní (20), a dále k dveøní a okenní 
podpìøe a k pøíèné podpìøe (è. 8, è. 10) a k boèním výztuhám pøední a koncové èásti (è. 9) 
pomocí �roubù M5x40 (17), matic M5 (19) a tìsnìní (20), (Obrázek 16).

Nezaměňujte strany polykarbonátových desek! Montujte desky 
obrácené směrem ven plochou, která je pokryta ochrannou 
vrstvou proti UV záření. Ochranná vrstva proti UV záření je krytá 
fólií s nápisy, zatímco druhou stranu (při montáži směrem dovnitř) 
kryje fólie čistá. PŘI ŘEZÁNÍ JE NUTNO POUŽÍVAT RUKAVICE! 
Doporučujeme řezat desky elektrickou kotoučovou pilou, ruční 
pilou s drobným ozubením nebo ostrým nožem.
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Obrázek 16

Šrouby M5 × 40 Šrouby M5 × 20

Obrázek 17

15. Pokud okraje bočních polykarbonátových dílců vystupují nad skelet oblouků, zarovnejte 
je zaøíznutím na úroveò skeletu. Na horní èást boèních polykarbonátových dílcù nasaïte 
tìsnicí pry� (28) a teprve potom nasaïte horní polykarbonátovou èást o rozmìrech 2100 x 
6000 mm (Obrázek 17).

16. Horní jednolité polykarbonátové dílce (10) nasazujte odspodu smìrem vzhùru, zaènìte 
na jedné stranì. Polykarbonátové dílce se pøipevòují pomocí �roubù M5x40 (17), matic (19) 
a tìsnìní (20). Na jednom rameni oblouku je oznaèeno pìt pøipevòovacích bodù. Pøipevòujte 
pouze PØESNÌ v tìchto bodech. Druhou stranu pøipevòujte odshora dolù opìt na 
pøíslu�ných oznaèených místech � pìti pøipevòovacích bodech. Pokud je jednolitý 
polykarbonátový dílec příliš dlouhý, seřízněte jej tak, aby rovnoměrně přiléhal k boční části 
základového rámu (11). V pøední a koncové èásti musí polykarbonátové dílce délkovì 
odpovídat okrajùm základového rámu (Obrázek 18).
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upevňovací body
polykarbonátových
dílců

=

17. Následující horní jednolitý polykarbonátový dílec (10) polo�te na ji� pøipevnìný dílec a 
přišroubujte jej také POUZE na k tomu určených místech stejným způsobem jako dílec v 
bodì 16 (Obrázek 27). V pøední a koncové èásti musí polykarbonátové dílce délkovì 
odpovídat okrajùm základového rámu (Obrázek 19).

18. Sestavení dveøí a okna. V�echny èásti dveøí z balení spojte do ètverce (DVEØE è. 1, 
DVEØE è. 2, DVEØE è. 3) pomocí �roubù M5x12 (16) a matek M5 (19), (Obrázek 20).

POZNÁMKA:
Dveře se ke dveřní podpěře připevňují ve zcela otevřené poloze, kdy jsou dveřní 
závěsy vysunuté přes komůrkový polykarbonát směrem ven.

Obrázek 18

Obrázek 19
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19. Podle přiloženého nákresu řezání polykarbonátových dílců vyřízněte polykarbonátové 
dílce 5, 6, 7, 8, 9. Vyříznuté polykarbonátové dílce okna dveří namontujte až po připevnění 
závìsù dveøí ke skeletu. Polykarbonátové dílce okna dveøí se k rámu okna dveøí pøipevòují 
pomocí �roubù M5x40 (17) a matic M5 (19) s tìsnìním (20). Horní konce polykarbonátových 
dílcù okna dveøí utìsnìte ochrannou páskou (22). Kliky dveøí (17) osaïte do ji� pøipravených 
otvorù v oknì dveøí (Obrázek 21).

20. Na�roubujte �roub s okem (27) na k tomu urèené místo (na stejné úrovni s horní klikou 
dveøí). Oko vytvoøíte z pøilo�eného plastového dr�áku k otvírání dveøí (26), (Obrázek 22).

Obrázek 20

Obrázek 21

Obrázek 22
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1. Vyberte si mezeru mezi oblouky, v níž nejsou spojené polykarbonátové dílce. Do tohoto 
prostoru budete montovat střešní okno. Od středového profilu skleníku odměřte vzdálenost 
15 cm a přiložením dodaného profilu střešního okna si vyznačte místa, kde se v bočních 
obloucích vyřežou čtyři otvory.
2. Po pøi�roubování profilu (è. 1 pomocí �roubù M5x10 a matek) mezi boèní oblouky 
(vzdálenost 60 cm) je tøeba vyøíznout polykarbonátový dílec. Rozmìry okenního otvoru jsou: 
�íøka = 60 cm, délka = 97 cm (Obrázek 2). Poté se nasadí spojovací H profil (è. 5) na horní 
konec polykarbonátového dílce (60 cm), (Obrázek 3).
3. K pøi�roubovanému profilu (è. 3) se pomocí �roubù M5x10 a matic pøi�roubuje skelet s 
okenními závìsy (è. 1). Poté se polykarbonátový dílec spojí se spojovacím H profilem (è. 5) a 
pøi�roubuje se dodanými �rouby M5-40 s podlo�kami (è. 7 a è. 8).
4. Konce polykarbonátových dílcù se utìsní profilem tvaru U (è. 4) o délce 60 cm � 
polykarbonátový dílec skeletu skleníku a o délce 70 cm � polykarbonátový dílec støe�ního 
okna.
5. Na k tomu urèených místech se pomocí �roubù M5x10 a matek pøipevní ruèní otvírací 
mechanismus.

NÁVOD K MONTÁŽI STŘEŠNÍHO OKNA
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1. Úhelníky a �ikmé podpìry pøi�roubujte ke skeletu skleníku (Obrázek 1).
2. Nasaïte skelet polièky a pøi�roubujte jej k úhelníkùm a �ikmým podpìrám (Obrázek 2).
3. Nasaïte na skelet polièky polykarbonátový dílec a pøi�roubujte se ètyømi podlo�kami k 
úhelníèkùm a k �ikmým podpìrám (Obrázek 3).
4. Na kraje polykarbonátového dílce nasaïte hliníkový profil (Obrázek 4).

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4

Obrázek 5

NÁVOD K MONTÁŽI POLIČKY


