
Montážní návod

bočního přístřešku

Prvek Rozměr (mm) ks

1. 70 70 1900 2,3,4

2. 52 120 1

28 (33) 100 1

28 (33) 100 1

28 (33) 100 1

4. 16 1680 1

5. 28 (33) 100 1

6. 28 (33) 50 1

7. 19 90 1

8. 19 110 1800 2

9. 52 52 1800 2

10. á 3650

Střešní lať

3.

Název

Sloupek

Výztužné prkno střechy

Výztužné prkno okapu

Nosník

Montážní hranol

Montážní hranol

Lepenka

Montážní hranol

Střešní palubky

Římsové prkno podélné

Římsové prkno štítové
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Montáž přístřešku: 
1) Odřízneme boční přesah střechy domku zároveň s vnější plochou boční stěny. 
2) Zakrátíme sloupky (č. 1) na potřebnou délku takto: sloupek postavíme na vyznačené místo, vyvážíme pomocí vodováhy  
a pomocí delší rovné latě, kterou položíme na střechu, si označíme výšku sloupku. Zjištěnou výšku potom odměříme  
od horní osazené části sloupku. Musíme ještě odečíst sílu střechy (16 mm), případně kotvící patku a sloupek zakrátíme. 
3) Pomocí šroubů spojíme sloupky s nosníkem (č. 2). 
4) Na bok chaty přilepíme a přišroubujeme montážní hranoly (č. 3), do kterých potom budeme přibíjet střešní palubky (č. 4).  
5) Přibijeme střešní palubky (č. 4). Poslední palubku si před přibitím seřízneme na potřebnou šířku. 
6) Ze spodní strany střešních palubek (cca uprostřed přístřešku) přiložíme výztužné prkno střechy (č. 5) a přišroubujeme tak,  
že použijeme vruty do každé druhé palubky. Vruty šroubujeme se shora přes střešní palubky do výztužného prkna. 
7) Ze spodní strany střešních palubek (u okapu) přiložíme a zarovnáme s koncem střešních palubek výztužné prkno okapu (č. 6) a 
přišroubujeme. Vruty šroubujeme se shora přes střešní palubky do výztužného prkna. 
6) Přibijeme římsové podélné prkno (č. 7). 
7) Připasujeme a přišroubujeme římsová štítová prkna (č. 8). 
8) Přibijeme střešní lepenku (č.10) a odřízneme přečnívající okraje. 
9) Přibijme střešní latě (č. 9). 

 


