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Vážený zákazníku,
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 montáží si prosím připravte toto nářadí:
Kladivo, křížový šroubovák nebo aku šroubovák, vrtačku, vrtáky do dřeva pro předvrtání - Ø 3,5, 4 a 5 mm (všechny otvory pro vruty se
musí předvrtat), nůžky na plech, metr, řezák a bitumenový tmel. (není součástí dodávky)

Montáž provádějte minimálně ve dvou lidech.
Pokud si s montáží výrobku nebudete vědět rady, obraťte se na svého prodejce.

Použité obrázky v tomto montážním návodu se mohou v určitých detailech lišit podle aktuálně vyráběné série.

Kusovník
1.  Základové hranolky - zeleně impregnované 50 x 50 x 1 720 2 ks
 50 x 50 x 1 050 2 ks
2.  Přední panel s dveřmi 1 750 x 1420 1 ks
3.  Zadní panel 1 750 x 1 420 1 ks
4.  Boční panel 1 150 x 1 420 2 ks
5.  Štíty 1 790 x 500 2 ks
6.  Pozednice 19 x 80 x 1 500 2 ks
7.  Hřebenový nosník 30 x 80 x 1 500 1 ks
8.  Deska OSB - střešní díl 1 250 x  1 500 2 ks
9.  Výztužná lišta štítová 19 x 50 x 965 4 ks
10.  Výztužná lišta podélná - okapová 19 x 50 x 1 395 2 ks
11.  Římsové prkno okapové 19 x 80 x 1 500 2 ks
12.  Římsové prkno štítové 19 x 80 x 1 290 4 ks
13.  Krycí lišty - rohový spoj panelů 19 x 50 x 1 340 4 ks
14.  Výztužné desky 28 x 120 x 1 720 2 ks

Krytina

15.  V 13 lepenka  cca 5 m2

Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství)
16. vruty - 3,5x25 mm, 4x40 mm, 4x50 mm, 5x90 mm
17. lepenkový hřebík - 2,5x12 mm

Vysvětlivky k použitému značení v návodu:

 - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např.          = Deska OSB - střešní díl8číslo

 - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík

DET - odkazuje na zvětšený detail v obrázku

Montážní návod

pro domky DBTS a Kvído

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.

Skladování
Pokud domeček nesmontujeme, je ho nutno skladovat v zastřešených a suchých prostorách se stálou vlhkostí vzduchu, mimo dosah
vody. Z důvodu pronikání vlhkosti od země, není vhodné jednotlivé díly skladovat přímo na podlaze. Je nutné je uložit na trámky tak, aby
byly min.  10 cm vzdáleny od země.

Záruka a reklamace
Výrobce přejímá záruku za jakost výrobku po dobu 2 let. Záruční doba začne běžet dnem zakoupení výrobku. Výrobce odstraní závady
na díle, které vzniknou v záruční době bezplatně a to do 30 pracovních dnů po oznámení vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, od
nahlášení vady do jejího odstranění.
Reklamaci uplatňujte u svého prodejce nebo přímo u výrobce. Je třeba přesně specifikovat reklamovanou vadu výrobku a to nejlépe
doložením fotografií. Záruku na výrobek lze uplatnit pouze tehdy, pokud budou důsledně dodrženy pokyny uvedene v tomto montážním
návodu.
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půdorys základu domečku

základová patka pro sloupek přístřešku (pokud se montuje)

rostlý terén

 hutněná vrstva štěrku 32/64, 100-200 mm

betonový základ C 16/20

pevná nebo stavitelná
kotva pro sloupek 70/70

sloupek přístřešku
(součástí balení s výrobkem)

50x50x1050

50x50x1720

palubky stěnového panelu

stěnový panel přisadíme
k základovému rámu tak,
aby palubky těsně
přilehly k základovému
rámu

stejná vzdálenost i na
druhé straně panelu

základový rám

základová patka pro sloupek přístřešku (pokud se montuje)

Základy
Před vlastní montáží dřevěné konstrukce je nutné zhotovit
základy. Dřevěnou konstrukci je vhodné usadit na
odizolovanou základovou konstrukci tak, aby se zábranilo

vzlínání  vody do dřevěných prvků domečku.
Minimální půdorysný rozměr základu pro domeček je
1720 x 1150 mm. (obr. 1)

Obrázek 1: Půdorysné uspořádání základu domečku pro bazénovou
techniku včetně přístřešku

Huněný štěrkový násyp a zámková
nebo betonová dlažba (obr. 2)
Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm
(0,5 %). Povrch dlažby pod základovým rámem je třeba
odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou.
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- impregnovaný základový rám
  (součástí balení s výrobkem)
- hydroizolace, např. IPA
- tl. min. 50 mm, zámková dlažba
  nebo betonové dlaždice
- tl. 100 mm, hutněný štěrkový násyp,
  frakce 16 mm
- tl. 100 mm, hutněný štěrkový násyp,
  frakce 32 mm
- obrubník
- rostlý terén

Obrázek 2: Řez základem ze zámkové nebo betonové dlažby

Základová deska (obr. 3)
Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm
(0,5%). Povrch základové desky pod základovým rámem je

třeba odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou.

- impregnovaný základový rám
  (součástí balení s výrobkem)
- hydroizolace, např. IPA
- 100-150 mm, železobetonová deska C 16/20
  s KARI sítí 150x150x6
- 50-100 mm, hutněný štěrkový násyp,
  frakce 16 mm
- 50-100 mm, hutněný štěrkový násyp,
  frakce 32 mm
- rostlý terén

Obrázek 3: Řez základem - betonová deska

Obrázek 4: Základová patka

Základová patka (obr. 4)
Pro sloupek přístřešku zhotovte betonovou patku a osaďte
ji pevnou nebo stavitelnou kotvou pro sloupek 70x70 mm.
Základ je vhodné umístit do nezámrzné hloubky.

1) Montáž základového rámu

Na připravenou plochu rozmístíme zeleně naimpregnované
základové hranolky [1], které v rozích spojíme pomocí
vrutů 5x90 mm (obr. 5). Vnější rozměr rámu bude po
smontování 1720 x 1150 mm.
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Obrázek  5: Smontovaný impregnovaný základový rám,
použité vruty 5x90 mm
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2) Montáž stěn
Na základový rám nejprve postavíme přední panel [2].
Přední panel uložíme na základový rám tak, aby
vzdálenost mezi krajními svislými sloupky panelu a okrajem

základového rámu byla stejná. (obr. 6)

Obrázek 6: Přesné usazení předního panelu
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stejná vzdálenoststejná vzdálenoststejná vzdálenoststejná vzdálenoststejná vzdálenost

vruty umísti nad sebe,
šroubovat přes pozednici
do sloupku panelu

vruty umísti nad sebe,
šroubovat přes pozednici
do slouku panelu

vruty umísti nad sebe,
šroubovat přes pozednici
do slouku panelu

vruty umísti nad sebe,
šroubovat přes pozednici
do slouku panelu

vruty umísti nad sebe,
šroubovat přes pozednici
do slouku panelu

vruty umísti nad sebe,
šroubovat přes pozednici
do sloupku panelu
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K přednímu panelu přiložíme boční panel [4] a oba panely
vzájemně spojíme pomocí vrutů 4x50 mm. Přední panel
přišroubujeme vruty 4x50 mm k základovému rámu.
Stejným způsobem pak smontujeme druhý boční [4] a

zadní panel [3]. Zadní panel přišroubujeme vruty 4x50 mm
k základovému rámu. Rozmístění vrutů je vyznačeno
šipkami na obrázku č. 7.

Obrázek 7: Rozmístění vrutů, použité vruty 4x50 mm
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3) Osazení štítů, pozednic a hřebenového nosníku
Na přední a zadní stěnu nasadíme a přišroubujeme štíty [5]

vruty 4x50 mm. Rozmístění vrutů je vyznačeno šipkami na
obrázku č. 8.
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Obrázek 8: Usazení štítů a rozmístění vrutů, použité vruty 4x50 mm
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Do výřezů ve štítech vložíme a upevníme pomocí vrutů
4x50 mm hřebenový nosník  [7].
Na boční panely přišroubujeme vruty 4x40 mm pozednice
[6] zároveň s horní hranou panelu. Hřebenový nosník i

pozednice musí na obou stranách, jak vpředu tak
vzadu, stejnoměrně přesahovat. (obr. 9)

Obrázek 9: Hřebenový nosník a "pozednice",
použité vruty 4x50 a 4x40 mm
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řadu vrutů kotvit do pozednice

řadu vrutů kotvit do štítového panelu

řadu vrutů kotvit
do hřebenového nosníku

řadu vrutů kotvit
do štítového panelu

řadu vrutů kotvit
do pozednice

hranu výztužné lišty zarovnáme
s okrajem OSB desky

odsadit o 52 mm

hranu výztužné lišty zarovnáme
s okrajem OSB desky

kotvit do výztužné lišty

kotvit do výztužné lišty

šroubovat přes palubku
do sloupku panelu

4) Střecha (obr. 10) a nároží
Osadíme a přišroubujeme vruty 4x40 mm střešní OSB desky [8].
(obr. 11) Otvory pro vruty si do OSB desek raději předvrtáme.
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Obrázek 10: Dokončení střechy - rozmístění prvků

Obrázek 11: Osazení OSB střechy, použité vruty 4x40 mm
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Na přední a zadní štítové straně střechy přišroubujeme
vruty 3,5x25 mm ze spodní strany mezi hřebenový nosník
a pozednici výztužné štítové lišty [9].
Vruty šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne
obráceně. (obr. 12)

Otvory pro vruty si do OSB desek raději předvrtáme.

DET
DET

Obrázek 12: Výztužné štítové lišty, použité vruty 3,5x25 mm
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Na okapovou hranu opět ze spodní strany přišroubujeme
vruty 3,5x25 mm podélné výztužné lišty [10]. Lišty
jsou osazeny 52 mm od rohu střechy. (obr. 13) Vruty
šroubujeme přes OSB desku do lišty, ne obráceně.

Do vzniklých krajních mezer se potom zasunují lišty
přístřešku, pokud se montuje.

Obrázek 13: Montáž podélných výztužných lišt, použité vruty 3,5x25 mm
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Přišroubujeme římsová okapová [11] a římsová štítová [12] prkna
vruty 4x40 mm (obr. 14) (Pokud je součástí dodávky přistřešek,
levé okapní prkno nemontujeme - bude použito u přístřešku.)
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Obrázek 14: Montáž římsových prken, použité vruty 4x40 mm
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Na zadní stěnu domku z vnitřní strany přišroubujeme dle

potřeby výztužné desky [14] vruty 4x50 mm, pro případné
zavěšení techniky (např. tepelné čerpadlo). Výztužné
desky kotvíme do sloupků zadního panelu. Pokud je
dodávkou domek bez přístřešku, položte střešní V 13
lepenku a přitlučte ji hřebíky se širokou hlavou. (lepenáči)

Obrázek 15: Montáž krycích lišt, použité vruty 4x40 mm

Spoje panelů na rozích domku překryjeme z boční strany

krycími lištami [13] a přišroubujeme vruty 4x40 mm. (obr. 15)
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odsadit o 52 mm

hranu výztužné lišty zarovnáme
s okrajem OSB desky

kotvit do pozednicekotvit do pozednice
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Vysvětlivky k použitému značení v návodu:

 - číslo v rámečku odkazuje na příslušnou položku v kusovníku, např.          = Deska OSB - střešní díl1číslo

 - šipka označuje umístění vrutu nebo hřebíku v konstrukci, jedna šipka=jeden vrut, hřebík

DET - odkazuje na zvětšený detail v obrázku
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Kusovník  -  přístřešek k domku pro bazénovou techniku se sedlovou střechou

1.  Deska OSB - střešní díl 1 250 x  1 500 1 ks

2.  Krokev - pozednice 28 x 100 x 1 500 1 ks

3.  Sloupky 70 x 70 x 940 2 ks

4.  Výztužná lišta okapové hrany střechy 19 x 50 x 1 500 1 ks

5.  Výztužná lišta štítové hrany střechy 19 x 50 x 1 430 2 ks

6. Výztužná lišta napojovací hrany střechy 19 x 50 x 1 400 1 ks

7.  Výztuž pod pozednici 19 x 80 x 1 400 1 ks

8.  Římsové prkno okapové 19 x 80 x 1 500 0 ks

     Použijeme římsové prkno okapové, které je součástí dodávky domečku.

9.  Římsové prkno štítové 19 x 80 x 1 250 2 ks

10.  Spojovací deska napojení střechy 19 x 100 x 1 500 1 ks

Krytina

11.  V 13 lepenka    cca 2 m2

Montážní materiál (uvedeny jsou pouze rozměry spojovacích prostředků, bez uvedení jejich množství)

12. vruty - 3,5x25 mm, 4x40 mm,4x60 mm

13. lepenkový hřebík - 2,5x12 mm

Montážní návod přístřešku

k domkům DBTS a Kvído



prvky zarovnáme
s hranou OSB
desky

prvky zarovnáme
s hranou OSB
desky

prvky zarovnáme
s hranou OSB
desky

římsové prkno okapové

polovina šířky prkna=50 mm

kotvit přes OSB desku
do spojovací desky

napojení střechy

Patu sloupku podle výšky ocelové patky
(není součástí balení s výrobkem) zkrátíme
a sloupek připevníme k patce

Patu sloupku podle výšky ocelové kotvy
(není součástí balení s výrobkem) zkrátíme
a sloupek připevníme ke kotvě.
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5) Kompletace střechy přístřešku
Na hranu delší strany (délka 1 500 mm) OSB desky [1]
přišroubujeme výztužnou lištu [4] okapové hrany střechy.
Na kratší strany přišroubujeme výztužné lišty štítové  [5],

jejichž konce budou přesahovat přes okraj OSB desky.
Na druhou delší hranu OSB desky přiděláme výztužnou
lištu  [6]. 150 mm od okapové hrany přišroubujeme výztuž
pod pozednici [7]. (obr. 16)

U montáže všech těchto dílů postupujeme tak, že vruty
3,5x25 mm šroubujeme přes OSB desku do dřeva. (obr. 17)

Obrázek 16: Sestavení střešního panelu - rozmístění dílů
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5

Obrázek 17: Rozmístění vrutů na střešním panelu, použité vruty 3,5x25 mm
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6) Kompletace sloupků s pozednicí přístřešku
Do připravených výřezů na sloupcích [3] vložíme pozednici
[2] a sešroubujeme je vruty 4x60 mm. Sloupky šroubujeme

150 mm od kraje pozednice. (obr. 18)

Obrázek 18: Montáž sloupků a pozednice, použité vruty 4x60 mm

7) Usazení střešního dílce přístřešku k domečku
Před montáží přístřešku k domečku musíme odstranit ze
střechy chatky římsové prkno okapové pokud bylo
namontováno. (obr. 19) Toto prkno později použijeme pro

dokončení střechy přístřešku.

Obrázek 19: Demontáž římsového okapového prkna

Na  výztužnou okapovou lištu chatky našroubujeme vruty
4x40 mm odspodu spojovací desku napojení  střechy [10]

tak, že polovina její šířky tzn. 50 mm přesahuje ven pod
střechu přístřešku. (obr. 20)
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Obrázek 20: Montáž spojovací desky napojení střechy,
použité vruty 4x40 mm
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Přesahující konce výztužných štítových lišt přístřeškového
střešního dílu vsuneme do otvorů v okapu střechy chatky a

zajistíme pomocí vrutů 3,5x25 mm. Střechu přístřešku
srovnáme tak, aby střecha chatky a střecha přístřešku
tvořily jednu rovinu. (obr. 21) Střešní díl před instalací
sloupků s pozednicí provizorně podepřete.

Obrázek 21: Přisazení střešního dílu ke stávající střeše domečku,

použité vruty 3,5x25 mm
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3

Pod výztuž střechy přístřešku [7] vsuneme připravené
sloupky s pozednicí (obr. 22), sloupky případně zakrátíme.

7
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Obrázek 22: Umístění smontovaných sloupků s pozednicí pod střešní díl
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kotvit přes OSB desku
do pozednice

Přišroubujeme římsové prkno okapové [8] a obě prkna
římsová štítová [9] do výztužných lišt vruty 4x40 mm.
(obr.: 24, 25)

Obrázek 23: Spojení střešního dílu s pozednicí, použité vruty 4x60 mm
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Ukotvenou konstrukci (sloupky s pozednicí) k základu (viz.
základy str. 2) prošroubujeme vruty 4x60 mm přes OSB desku
k pozednici. (obr. 23)

Obrázek 24: Rozmístění prvků - štítové a okapové prkno

Obrázek 25: Rozmístění vrutů, použité vruty 4x40 mm

7

Položte střešní V 13 lepenku a přitlučte ji hřebíky se
širokou hlavou. (lepenáči)

Poznámky:
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