V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku!
Montážní náv od úpravy č elní stěny pro ins talaci dvou křídlýc h dv eří do dom ků EKONOMIK
Pro osazení dvoukřídlých dv eří zkraťte (šedivě vyz načené plochy) stěnovnice výšky 113 mm dle níže uvedený ch instrukcí.
Nez apomeňte upravit výřez pro obložku dveří na první - zakládací stěnovici výš ky 56 mm „tzv. půlce“.
Stěnov nice osaďte do stěny podle typu domku.
Montáž dvo ukř ídlý c h dv eř í do dom ků ALBERT EKO - š ířk a dom ku 2,5 m
Úp rava

Po úpra vě otvoru
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630 325

32 5 630

850

2 760

1 82 5
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40
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40
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Před úpra vou otvoru

2 76 0

Montáž dvo ukř ídlý c h dv eř í do dom ků ROBIN EKO - šířka d omk u 3 m, 3,5 m
Poznámka: údaje v závork ách platí pro domek š ířky 3,5 m
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Po úpra vě otvoru

1 825

Úp rava

1 8 25

Před úpra vou otvoru

3 260 (3 7 60)

Montáž dvo ukř ídlý c h dv eř í do dom ků Kev in EKO, Toby EKO, Kamal EKO - š ířk a dom ku 3 m, 3,5 m
Poznámka: údaje v závork ách platí pro domek š ířky 3,5 m
Po úpra vě otvoru

1 825
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(1 230 )(22 5)

850
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Úp rava
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Před úpra vou otvoru
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Montáž dvo ukř ídlý c h dv eř í do dom ků Lau ra EKO, Luk a EKO- šířk a domk u 3,5 m
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Po ú pravě o tvo ru
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Před úpra vou otvoru

3 7 60

Montáž dvo ukř ídlý c h dv eř í do dom ků Zita EKO, Cam ping EKO - šířka d omk u 4,9 m
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Po úpra vě otvoru
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Další úpravy
Úprava otvo rů pr o dv eř e a okn a u dom ků ARTUR EKO
Pro zhotov ení otvorů oken je potřeba upravit s těnovnic e (š edivě vyz načené plochy) dle níže uvedený ch ins trukcí.
Úp rava

Po úpra vě otvorů

850
3 76 0

1 455

285
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85 0
3 7 60

170
1 000
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Před úpra vou otvorů

1 00 0
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850
3 76 0

17 0
1 0 00
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DELTA Svratka s.r.o.

Montážní návod pro zahradní
a nářaďové domky včetně domků
řady Ekonomik

Partyzánská 411, 592 02 Svratka
IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611
tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554
e-mail: info@deltasvratka.cz
http://www.deltasvratka.cz/
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

Síla stěny: 28 mm
Verze: s podlahou i bez podlahy
Vážený zákazník u,

děkujeme Vám jménem naší firmy DELTA Svratka s.r.o. za Vaší důvěru, kterou jste projevil zakoupením našeho výrobku.
Před započetím montáže si prosím přečtěte pečlivě následující návod.
Před mont áží s i prosím připravte tot o nářadí:
Kladivo a gumovou palici, štípací kleště, ruční pilku, šroubovák, vodováhu, montážní špalíky (součást balení) a štafle.
Poznámka: Fotodokumentace byla pořízena při montáži zahradní chaty CINDY s terasou a přístřeškem na pravé straně.
Vizualizavaný model - domek Albert.
1) Zák lady
před vlastní montáží dřevěné konstrukce je nutné zhotovit základy. Jak správně základ zhotovit nalezente na našich
stránkách - www.deltasvratka.cz

Příklad provedení základu:
betonová deska + hutněný štěrkový násyp,
dodávka domku bez podlahy

Příklad provedení základu:
betonový pas, patka + hutněný štěrkový
násyp, dodávka domku s podlahou

Příklad provedení základu:
betonové dlažice + hutněný štěrkový násyp,
dodávka domku s podlahou

2) Zák ladový rám
a) dodávka bez podlahy

b) dodávka s podlahou

Balení obsahuje jednoduchý obvodový základový rám,
který je tvořen 4 ks naimpregnovaných trámků. Na těchto
trámcích budou stát stěny chatky. Tyto trámky umístíme
na připraveném základu tak, aby vnější hrana trámků
lícovala s vnějšími stěnami budoucí chatky. Trámky
vzájemně spojíme pomocí hřebíků.

Balení obsahuje jednoduchý pokladový rošt, který je
tvořen naimpregnovanými trámky.
Krajní trámky umístíme na připraveném základu tak, aby
vnější hrana lícovala s vnějšími stěnami budoucí chatky,
Zbylé trámky rovnoměrně rozmístíme mezi krajní.
Všechny trámky jsou orientovány ve směru od přední
stěny ke stěně zadní.
Každá chatka má podle svých rozměrů 4 - 10 ks trámků.

základový
rám

rošt
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pokračování: 2 a) dodávka bez podlahy

pokračování: 2 b) dodávka s podlahou

Legenda:
x - vnější šířka
chaty
y - vnější hloubka
chaty
z-stejný rozměr
mezi vnitřními
trámky

Legenda:
x - vnější šířka
chaty
y - vnější hloubka
chaty

3) Před zahájením samotné montáže
Po založení základového rámu je důležité roznést
všechny prvky (hlavně stěnovnice) na tu stranu kam při
stavbě přijdou, také je dobré oddělit střešní a podlahové
palubky.
V případě, že chatku nestihneme postavit za jeden den,
je nutné zbylý materiál uložit do suchého prostředí,
tak aby nenavlhl nebo se jinak nepoškodil.
!!!Veš kerý mat eriál k romě zák ladového rámu
je dodáván v přírodním st avu,
a tudíž není odolný prot i povětrnos tním vlivům! !!
4) Montáž s těn
Stavbu stěn začínáme vždy založením dvou nižších
stěnovnic (tzv. půlek) a to na přední a zadní straně
chatky. Dále položíme první 2ks bočních stěnovnic . Půlky
i boční stěnovnice poté připevníme k základovému rámu
pomocí 8 ks „L“ úhelníků a to tak , že na každou stranu
domku připadnou 2 ks „L“ úhelníků. „L“ úhelník
přišroubujeme jak k základovému trámku, tak i do
spodních stěnovnic. Na 1 ks L“ úhelníku použijeme 4 ks
vrutů.

půlky

Poté zakládáme stěnovnice jednu do druhé. Stěnovnice
musí být opravdu dobře usazené, proto můžeme použít
i gumovou palici na doklepávání.

!!! Stěnovnic e usazujeme vždy „ perem nahoru!!!
Z toho dův odu na doražení v ždy použijeme
"montážní špalíčk y" a k ladivo anebo gumovou palic i.
.
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5) Montáž oken a dv eří
Okna
Okno můžeme vložit do libovolné výšky. Standartní
umístění čelního okna je na 8. nebo 9. stěnovnici. Boční
okno (pokud je objednáno) se standartně umisťuje na
7. stěnovnici. V případě instalace bočního okna s okenicí
a následným osazením okapního žlabu se okno umístí na
6 stěnovnici. Výřezy pro okno jsou již předem připraveny.
Stěnovnice na stěně, kde bude okno, jsou již zkráceny,
aby se okno jednoduše vsadilo do stěny.
To neplatí pro domky z řady „ Ekonomik “ , kdy ž si
zákazník přiobjedná okno navíc . V tomto případě si
musí stěnovnice v přís lušné st ěně zkrát it s ám.
Samotná okna se dodávají již s rámem (obložkou)
a kováním, což činí jejich montáž opravdu jednoduchou.
Okno pouze vezmeme a zasadíme ho do stěny.

Montáž okna

konečná výše stěny

Dv eře
Dveře se dodávají také s obložkou a kováním. Křídlo dveří dáme zvlášť a samotný rám vsadíme do stěny stejným
způsobem, jako jsme to udělali s oknem. Dveřní křídlo vsadíme do pantů až na úplný závěr montáže. Po vsazení okna
i dveří pokračujeme se stavbou chatky až do konečné výše stěny.

obložka
dveří

Instalovaná obložka dveří, doplnění stěnovnic do konečné výšky stěny

Konečná výše všech stěn, instalovaná obložka dveří

6) Montáž št ít ů a nos ník ů
Po stavbě stěn ch atky přikročíme k mon táži štítů a nosníků.
Štíty se dodá vají vcelku, takže není třeb a je sesazo vat
z jednotlivých stěn ovn ic.
Vezmeme štít a za sad íme jej podobným způsobem jako
stěnovnici - „na p ero a d rážku “
Po u sazení štítů vsadíme d o př ipravených výře zů stře šní
nosn íky.
Při mo ntá ži n o sn ík ů je d ů leži té dáva t p o zo r , ab y
no sn ík y b yl y vp ř edu a vzad u zar ovn án y s n ej de lší
bo čn í stěn o vn icí.

připravený výřez pro štít

nosník
boční stěna

štít

čelní, zadní stěna

Legenda:
x - zarovnání nosníku s poslední (nejdelší) stěnovnicí
boční stěny

připravený výřez
pro nosník
nosník
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7) Montáž st řešních a podlahovýc h palubek
nebo podlahov ých des ek DURELIS
Po usazen í stře šních nosn íků přikročíme k mo ntáži
střešních palubek. Střešní palub ky jsou již zkr áceny
na potřebnou délku. Montá ž střešních pa lubek začne me od
zadní stěny chatky a pokračujeme směrem d opředu.
Palubky pobíjíme n a stře šní no sníky lícovou (po hledovou)
stranou d ovnitř chatky a rub ovou stranou ven . Pa lubky
přibijeme ta k, že ponecháme dilatačn í mezeru 2 mm mezi
perke m a drážkou pa lubky. Posled ní palubku pod élně
zařízneme n a potře bnou šířku ta k, aby hra na palubky byla
zarovnána s koncem nosníků .

líc střešní palubky,
pohledová strana
z interiéru

!!! Střešní palubk y nedorážíme až t ěsně k sobě,
ale ponec háme mezi nimi vůli c ca 1-1,5mm.
Tím předejdeme v yboulení s třec hy
při navlhnutí palubek!! !

Mo n táž p od l ahy z p o dl ah ových pa lu be k
Podlahové palubky jsou zkráce ny na potř ebnou délku.
Montáž podlahových palu bek začneme od zadn í stěny
chatky a po kračujeme směrem dopředu .
Palubky přib íjíme na zá klado vý rám lícovou strano u nahoru.
Posle dní palubku podélně zařízneme na potřebnou šířku.
!!!Oko l o všech stěn p on ech ávám e m ezer u cca 1 cm,
aby p ři nav lh nu tí n ed o šlo k vyb o ul en í p od l ahy !!!
!!!Po dl ah o vé p al ub ky j sou do d áván y
v p ř ír od n ím sta vu. Při m on táži j e ted y n utn é dáv at
po zo r , ab y se p alu b ky nezašp i ni ly ,
př ed tím, n ež j e n al aku jem e!!!

směr pokládky

Přibíjení střešních palubek od zadní stěny chatky

líc
podlahové palubky,
pochozí
strana podlahy

Mo nt áž p od l ah y z des ek DUREL IS
Desky pokládáme příčně na podlah ové h ranolky, od předn í stěn y chatky. Začneme z pra véh o rohu chatky tak, že
vyd rážkované stran y desky směřují k ob vod ovým stěnám. Desku zároveň podstr číme po d prá h dveří. Pokud je to mo žné ,
snažíme se aby př íčné sp oje desek byly na po dlahovém hranolku. (buď posunutím hranol ku neb o zakrácením de sky) .
Př i montáži další řady desek, za čínáme opět z pravé stra ny, zbytkem z de sky z první řady. P osle dní řad u desek musíme
ještě zařízn out na příslu šno u šíř ku. Desky k podlah ovým hr anolkům přip evň ujeme po mo cí vrutů. Pokud jsou p odlahové
hra nolky orientovány soub ěžn ě s přední stěnou, pokládku začínáme u pr avé boční stěny v pravém roh u.
Po ulo žen í všech podlah ových palubek nebo desek DURE LIS můžeme přistou pit k montáži p odlaho vých lišt. L išty ko tvíme
do st ěn ch atky, ne d o p o dl ah y.

8) Št ítov é prk no, ok apní prkno a st řešní krytina
Po přibití všech střešních palubek přikročíme k montáži
štítových a okapních prken. Štítová prkna přibijeme z přední i
zadní strany domku. Ze spodní strany střešních palubek (u
okapu) přiložíme a zarovnáme s koncem střešních palubek
výztužné prkno okapu a přišroubujeme. Vr uty šro ub uj eme se
sh or a p řes stř ešn í pal ub ky do výztužnéh o pr kn a. Poté
přibijmeme na tyto výztuhy okapní prkna. Štítové prkno může
být vlnité anebo rovné v závislosti na typu chatky.
Nenasákavou lepenku V 13 (pokud je objednána) pokládáme
od kraje střechy směrem k hřebenu.
Na kraji střechy ponecháme lepenku přesahovat cca o 2 cm
přes okraj, tím vytvoříme tzv. okapničku.
Pás y lepenk y s e musí překrý vat jeden přes druhý min. o 10 cm .

Poslední pás lepenky přijde položit na hřeben a přichytí se na
obě strany.
K přichycení lepenky použijeme hřebíky s velkou hlavou - tzv.
lepenáče.

hřeben střechy
výztužné prkno okapu
okapní prkno
štítové prkno

Umístění štítových a okapních prken

Přibíjení štítového prkna
přesah lepenky cca 2 cm

Zahájení pokládky lepenky

Překrytí hřebene lepenkou

4

9) St řešní š títové lat ě a ozdoby
Po in stalaci stř ešních, okapních prken a po ložen í lepenky dokončíme mo ntáž střechy přibitím střešních latí a dodaných ozdob.

Umístění střešních latí a ozdob

Pohled na dokončenou střechu

10) Zavě tro vací li šty a vs aze ní dveř í
Zavětrovací li šty se instaluj í u domků se sedlovou střechou
na vnitřní boční stěny domku a u domků s pultovou
střechou na čelní a zad ní stě nu domku a to cca 1 0 cm
od roh u. Za větrovací lišta má 3 otvory: 1x kruhový průměr,
2x po dlouhlá štěrbin a. L išta se přip evn í do poslední horní
stěnovnice kruhovým otvor em nahor u pod římsu
a štěrbinami dolu k zá klad u - p ři sesychán í klesá l išta
směrem k základu. Spodn í hran a l išty musí být min. 5 cm
nad po dlahou . P okud je lišta delší, je tř eba je jí dolní konec
zakrátit. Otvor y pro vr atové šrouby se musí do stěn vyvrta t.
Lišta se př ipevňuje po mo cí vrato vých šroubů, kte ré jsou
součástí dodávky.
Šroub v hor ním kruhovém o tvoru se utá hne napevno,
šrou by ve štěrbinách jen tak, aby se mo hly při práci dřeva
pohybova t. Šr ou b ve štěr b in ě se u místí do p r ost řed
štěr bi n y.

Uchycení do horní boční stěnovnice

Vratový
šroub

Na závě r montáže vsadíme d veř ní kříd lo.

Uchycení do spodní
boční stěnovnice

zavětrovací lišta
Umístění zavětrovacích lišt

Dokončená chatka

Ochrana a nátěry
Každý výrobek se dodává v neošetřeném (přírodním) stavu. Pouze základový rám je opatřen impregnačním nátěrem. Z tohoto důvodu je nutné
po skončení montáže výrobek neprodleně opatřit nátěrem - min. - 1x impregnační nátěr a 2x laz. lak na dřevo. Poté je třeba provádět další nátěry
v dalších letech dle klimatických podmínek a opotřebení prvního nátěru.
Montážní prvek
Použi tí
Vrut 4x50mm
Přišroubování římsových
Skladování
Pokud si zákazník objedná výrobek bez montáže, pouze s dopravou,
štítových prken
je nutné pamatovat na to, že každý výrobek se dodává v neošetřeném
Hřebík 56mm
Přibití římsových
(přírodním) stavu. Z tohoto důvodu je nutné, aby zákazník zajistil pro
podélných prken
skladování zastřešený a suchý prostor se stálou vlhkostí vzduchu mimo
Přibití podlahových prken
dosah vody. Z důvodu pronikání vlhkosti od země není vhodné jednotlivé
Přibití střešních prken
díly skladovat přímo na podlaze. Je nutné je uložit na trámky tak, aby byly
Přibití střešních latí
mi n. 10 c m vzdáleny od země.
Přibití ozdoby
Hřebík 80mm
Probití základového roštu
Střešní kry tina
Přibití nosníku ke štítu
Vhodnou střešní krytinou je asfaltový šindel nebo asfaltová samolepící
Přibití podlahové lišty
Hřebík kolářský
lepenka, Lepenka V13 je pouze provizorní krytinou.
Vratový šroub 6x60mm
Uchycení zavětrovací lišty
Vratový šroub 8x80mm
Spojení terasy s chatkou
Kotv ení
Vratový šroub 8x100mm
Spojení sloupků
Doporučujeme každou chatku přikotvit k bet. podkladu. U chatek a domků
s nosníky přístřešku
účtovaných se sníženou sazbou DPH je kotvení povinností. Jinak by
snížená sazba DPH nemusela být uznána. Kotvení provedeme tak, že k bet.
Hřebík s velkou hlavou
základu přišroubujeme zákl. rám pomocí hmoždinek a vrutů určených
„lepenáč “
Přibití střešní lepenky
k montáži do betonu a k němu přišroubujeme stěnu chatky (zpravidla zevnitř
"L" úhelník - 8 ks
Propojení základového rámu
chatky) pomocí „L“ kotev.
a stěnovnic
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