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4 .WARUNKI EKSPLOATACJI

W wyniku ruchów wahadłowych szklarni, spowodowanych porywami wiatru, niezbędne jest 
dokręcanie/wzmacnianie osłabionych połączeń śrubowych albo ich wymiana. W okresie zimowym 
istnieje ryzyko powstania uszkodzeń szkieletu przez obciążenie arkuszy śniegiem. Aby tego uniknąć 
należy zdemontować górne pokrycia szklarni. Wystarczy zdjąć wstążki ściągające, a następnie 
poszczególne arkusze poliwęglanu. Pamiętajmy, aby przy demontażu górnego pokrycia oznaczyć 
markerem stronę zewnętrzną, co ułatwi ponowny montaż.

UWAGA!

Poszczególne elementy szklarni mogą być oznaczone symbolami w cyrylicy

„П” oznacza „P - prawy”,

„Λ” oznacza „L - lewy”.  
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Instrukcja montażu szklarni „Standard”

SPIS TREŚCI:

Wstęp ……………………………………………………….…………............................................. str. 3

Spis elementów składowych szklarni „Standard” ............................................... str. 4

Ogólne wskazówki montażu …………………………………………………….……..….............. str. 6

Montaż szczytów szklarni ……………………………………………………………….................. str. 6

Cięcie i mocowanie poliwęglanu do ściany czołowej……………………….................. str. 8

Montaż ściany czołowej tunelu i mocowanie wydłużenia ................................. str. 10

Pokrycie tunelu poliwęglanem .......................................................................... str. 12

Montaż zamknięcia...................................................………………….………............. str. 13

Montaż haczyka, blokady drzwi i lufcika ........................................................... str. 13

3.4 MONTAŻ ZAMKNIĘCIA 
3.4.1 Aby zablokować drzwi i lufcik przewidziano zamknięcia nr 33, które są montowane zarówno 

wewnątrz i na zewnątrz szklarni.

Rys. 19-А – MONTAŻ  WEWNĄTRZ  SZKLARNI
3.4.2 Zamknięcie zamontować na podpórce skrzydła drzwiowego nr 18
3.4.3 Podobnie zamontować zamknięcie na podpórce lufcika nr. 21

Rys. 19-B- MONTAŻ  NA  ZEWNĄTRZ  SZKLARNI
               Zamknięcie zamontować na środkowej poprzeczce szczytowej nr. 18
Podobnie zamontować zamknięcie na środku podpórki otworu drzwiowego nr 6

3.5 MONTAŻ HACZYKA BLOKADY DRZWI I LUFCIKA
3.5.1 Na poprzeczce poziomej skrzydła drzwiowego nr 19 i poprzeczce poziomej skrzydła lufcika nr 22 

zamocować trójkąt kątowy nr 32 (rys. 20).

3.5.2 Drzwi z lufcikiem przycisnąć do szczytu i markerem zaznaczyć na łuku nr 2 środek trójkąta kątowego 
nr 32. Następnie przymocować zamknięcie nr 33.

Zamontować haczyk nr 34 (rys. 21)

Rys. 19
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Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszej szklarni!

Szklarnia „Standard” jest przeznaczona do stworzenia mikroklimatu sprzyjającego uprawie roślin 
ogrodowych na działkach letniskowych i przydomowych. Podstawowy model szklarni „Standard” ma 
długość 4m, szerokość 3m, wysokość 2,1m. Długość szklarni może być dowolnie powiększona przy 
wykorzystaniu dodatkowych dwumetrowych zestawów wydłużających, które nie wchodzą w skład zestawu 
podstawowego. Szkielet szklarni zrobiony jest z ocynkowanej profili stalowych o wymiarach 15 x 20 mm. 
Profile są łączone za pomocą ocynkowanych złączek. W obu przeciwległych ścianach czołowych szklarnia 
posiada drzwi o rozmiarze 0,95m na 1,85 m z lufcikami.

Montaż i eksploatację szklarni należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją i zasadami 
wskazanymi w karcie technicznej. Drukowaną kartę techniczną należy obowiązkowo zachować. Montaż 
szklarni wymaga podstawowych zdolności manualnych. Osoby z mniejszym doświadczeniem, bądź 
niepewne swoich umiejętności, powinny się zwrócić o pomoc do fachowca. Ze względu na niektóre długie 
elementy, zalecane jest, aby pracę przeprowadzać w dwie osoby. Sprawnie przeprowadzony montaż (przez 
dwie osoby) trwa około 8 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z 
nieprawidłowego bądź niestarannego montażu. Szklarnia powinna być ustawiona na podstawie 
drewnianej, która jest mocowana bezpośrednio do gruntu. W skład kompletu wchodzą wszystkie pokrycia i 
elementy łączące niezbędne do montażu. Szklarnia ma dwa otwory w przeciwległych ścianach czołowych, w 
każdej z tych ścian są drzwi oraz lufciki.

Do pokrycia 4-metrowej (zestaw podstawowy) szklarni „Standard” potrzebne są trzy arkusze 
poliwęglanu komorowego o wymiarach 2,1 m*6 m, do 6-metrowej (zestaw podstawowy + jeden zestaw 
wydłużający) niezbędne są 4 arkusze poliwęglanu, a w przypadku 8-metrowej (standard + dwa moduły 
rozszerzające) pięć takich arkuszy. Uwaga! Poliwęglan musi być przymocowany do szkieletu szklarni tylko 
odpowiednią stroną. Strona z ochronną folią UV powinna być skierowana na zewnątrz szkieletu szklarni. 
Folię ochronną trzeba usuwać z obu stron. Następnie zabezpieczyć krawędzie przed dostawaniem się do 
wnętrza konstrukcji pyłu, wilgoci i owadów. Można to zrobić używając taśmy klejącej lub specjalnej opaski 
gumowej.

Przed rozpoczęciem użytkowania szklarnię należy zmontować i ustawić na gruncie zgodnie z 
wymogami instrukcji. Połączenia części i elementów konstrukcji szkieletu szklarni należy dokonać 
wykorzystując otwory, w które szkielet jest zaopatrzony. Opływowy kształt szklarni zapobiega zaleganiu 
śniegu, jednak w przypadku bardzo obfitych opadów, należy zwrócić uwagę, aby obciążenie szklarni 

2śniegiem nie było zbyt wysokie (mniejsze niż 20 kg/m ) i systematycznie usuwać jego nadmiar. 
Niedopuszczalne jest gromadzenie śniegu na pokryciu szklarni. W przypadku niemożliwości usuwania 
śniegu, należy wzmocnić szkielet od środka samodzielnie zrobionymi podpórkami. W miarę możliwości nie 
należy ustawiać szklarni w pobliżu drzew i budowli, z których może spaść śnieg albo gałęzie, gdyż może to 
spowodować nieodwracalne uszkodzenie konstrukcji. Polecana odległość to min. 1 metr. Szczelne 
przyleganie poliwęglanu do szkieletu i szkieletu do gruntu zapewni trwałość szklarni przy gwałtownych 
porywach wiatru. Niekontrolowane otwarcie drzwi i wywietrznika przy silnym wietrze, może spowodować 
deformację szklarni. Dopuszczalna siła wiatru na ścianki szklarni wynosi do 15 m/sek. Do czyszczenia szklarni 
używamy ciepłej wody, silne zabrudzenia można przemyć środkami czyszczącymi, wykorzystując miękką 
szmatkę albo gąbkę. Do czyszczenia poliwęglanu komorowego nie wolno wykorzystywać materiałów 
ściernych i wysoko ługowych mieszanek czyszczących. Suche przecieranie powierzchni doprowadzi do 
uszkodzenia powłoki chroniącej przed działaniem ultrafioletu oraz skróci okres trwałości poliwęglanu. Do 
czyszczenia nie należy stosować materiałów ściernych, szczotek i elementów metalowych. Do dezynfekcji 
szklarni przed chorobotwórczymi czynnikami grzybiczymi i bakteryjnymi nie należy stosować kostek 
siarkowych, które mogą doprowadzić do korozji  i poczernienia szkieletu szklarni. 
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 3.2.19 Do łuku nr 2 i przedłużenia łuku nr 13 przymocować przekątną konstrukcji  nr 24 (Rys. 3; Rys. 17).

3.3 POKRYCIE TUNELU POLIWĘGLANEM
3.3.1 Do metalowej wstążki ściągającej nr 35 zamocować śrubą м4х35 krótką metalową wstążkę 

ściągającą nr 36. Nie dokręcać do końca nakrętki m4, zostawić miejsce na regulację.
3.3.2 Z arkuszy poliwęglanu należy usunąć folię ochronną (z obu stron), nie zapomnieć, aby zaznaczyć 

markerem stronę, która przeznaczona jest na zewnątrz.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pokrycia szkieletu należy sprawdzić przekątne wewnętrznej 
powierzchni szkieletu szklarni 3x4m.

3.3.3 Nałożyć arkusz poliwęglanu na górę tunelu z zapasem ok. 3-5 cm nad ścianą czołową. Na górze 
arkusza, wzdłuż łuków, umieścić ścięgno taśmowe nr 35. Przycisnąć poliwęglan do ramy tunelu, 
układając ścięgno na środku arkusza. Nad łukiem i wydłużeniem łuku nr 13 zamocować ścięgno 
taśmowe nr 35, a następnie przyciskając poliwęglan do ramy tunelu, zamocować krótkie ścięgno 
taśmowe nr 36. Sprawdzić czy pokrycie jest ułożone prawidłowo. 

3.3.4 Zamontować następny arkusz z zakładką na pierwszy i przymocować metalowym ścięgnem 
taśmowym wzdłuż łuków na przedłużeniach nr 3 i nr 13. Naciągnąć ścięgno metalowe za pomocą śrub 
m4x35.

Rys. 18
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l

14n;15n

Rys. 13 Rys. 14

3.2.16 Do przymocowanych do ściany czołowej  łączników nr 14n; 14 zamocować  łuk wydłużający pkt 3.3.2 
(rys. 14).

3.2.17  Do łuku nr 11 zamocować ściągacz nr 17, do tego: odkręcić górne śruby od mocowania nakładki nr 
28, zamocować ściągacz nr 17 i wkręcić śruby z powrotem (rys. 2; 15).

Rys. 15

3.2.18 Podnieść ścianę czołową i umieścić na przedłużeniach łuku nr 3; 13 z podporą nr 25, kontynuować 
montaż. Do łączników nr 14n i nr 14 przymocować łącznik przedłużenia nr 16 (rys. 16), jeśli składana 
jest szklarnia o długości 4m to przymocować łącznik nr 15n i nr 15. Do łącznika nr 16 (nr 15n; nr 15) 
należy przymocować zmontowane łuki przedłużenia pkt 3.3.2 (rys. 16). Do łuków nr 11 przymocować 
poprzeczkę nr 17 (rys. 15). Na koniec do łącznika nr 15n i nr 15 przymocować drugą ścianę czołową.

 

 

2. SPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SZKLARNI „STANDARD” 4м 
№ 

Części Nazwa 
długość 

mm 
Ilość w 
szt. 

1 Górny łuk szczytowy 1670 2 
2 l Lewy łuk szczytowy 1610 2 
2 pr Prawy łuk szczytowy 1610 2 
З  Lewe przedłużenie łuku szczytowego 412 14 
4 Dolny łącznik szczytowy 1500 2 
5 Dolny łącznik szczytowy 1500 2 
6 Wspornik drzwi 1922 4 
7 Podpórka otworu drzwiowego 958 2 
8 Belka środkowa 1310 4 
9 Środkowa poprzeczka szczytowa 995 4 
10 Poprzeczka tunelu               25x25 857 4 
11 Górny łuk przedłużenia   1670 5 
12 l Lewy łuk przedłużenia 1610 3 

 

l

pr pr

pr

l pr

n n n n

Szczyt Łuk

Tunel Drzwi i lufcik

prpr l

nn
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3.2.1  W miejscach połączenia zawiasów pętlowych z podpórką skrzydła (część nr 6) w poliwęglanie 
zrobić otwory. Od wewnętrznej strony profilu włożyć śruby м4х14, a następnie przeciągnąć od strony 
zewnętrznej, aby nakrętka zatopiła się w poliwęglanie (rys. 12-A ).

A B
6 8 21

Rys. 12

3.2.2  Do szkieletu szklarni tymczasowo zamontować zawiasy pętlowe. Wstawić drzwi do otworu                    
i zamontować zawiasy pętlowe (część nr 31) nakrętkami м4 na wystających gwintach м4х14          
(część nr 38). 

3.2.3 Dokładnie zmierzyć wysokość oraz szerokość drzwi. Dodać do wysokości i szerokości po 1,5-2,00 
cm. Wyciąć według tego wymiaru (po dodaniu 1,5-2,00 cm) z arkusza poliwęglanu właściwy kształt.

 3.2.9 MONTAŻ 2-M ŚCIANY CZOŁOWEJ TUNELU I MOCOWANIE WYDŁUŻENIA
3.2.10 Do łuku nr 11, za pomocą śrub 4,2x16, zamocować łuk nr 12 lewy i nr 12 prawy (rys. 2) wykorzystując 

do tego łącznik  nr 27 z nakładką  nr 28.
3.2.11 Do powstałego łuku przymocować za pomocą łącznika nr 29 z nakładką nr 30 przedłużenie łuku nr 13 

lewego i nr 13 prawego. Do końców przedłużeń łuków nr 13 zamocować podporę przedłużenia łuku nr 
25.

3.2.12 Kątownik 1_90 nr 26 przymocować do łączników nr 14 n; 14; 15 n; 15; 16 (rys. 13;14;16). Położyć 
ścianę czołową na równym terenie, poliwęglanem do dołu (aby nie zabrudzić i nie uszkodzić 
poliwęglanu, należy wykorzystać zdjętą folię zabezpieczającą lub deski).

3.2.13 Do dolnych łączników ściany czołowej  nr 4-5 przymocować dolny łącznik nr 14 n (rys. 12).
3.2.14 Używając  kątownika nr 26 przymocować do łuku szczytowego nr 1 za pomocą śrub 4,2 x 16  trzy 

łączniki nr 14 (patrz rys. 13).
3.2.15 Po środku łuków nr 2 przymocować łącznik nr 14 (patrz rys. 1; 13).

3.2.4 Przyłożyć arkusz do drzwi, zaznaczyć markerem powierzchnię pod lufcik 
oraz zawiasy pętlowe. Następnie wyciąć właściwy kształt oraz otwory pod 
zawiasy pętlowe. (rysunek 13). Zabezpieczyć taśmą brzegi poliwęglanu od 
dostania się wody i brudu.

3.2.5 Wymontować drzwi z zawiasów pętlowych, przykręcić wycięty arkusz 
poliwęglanu. Po skończeniu zamontować drzwi z powrotem ( rys. 12-B).

3.2.6 Tymczasowo zamontować lufcik do skrzydła drzwi.
Przyłożyć wyciętą część poliwęglanu i zaznaczyć miejsca na zawiasy pętlowe. 

Wyciąć zaznaczone punkty. Zdemontować lufcik, przykręcić poliwęglan     
i zamontować z powrotem.

3.2.7 Zamontować śruby м4х14 (część nr 38) do zawiasów pętlowych. Na 
wystających gwintach м4х14 zamontować zawiasy pętlowe (rys. 12-B).

3.2.8 Przyłożyć kawałek poliwęglanu do górnej części nadproża, obrysować markerem. Wyciąć ten 
kawałek nożem uwzględniając zapas na każdą stronę około 1-1,5 cm. Zdjąć ochronną folie i przykręcić 
ten kawałek do konstrukcji właściwą stroną z ochroną od UV.
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Zdjąć folię transportową z wyciętych elementów (z obu stron). Zamocować części wycięte za pomocą 
wkrętów 4,2 x 16 (część nr 37) w ten sposób, aby elementy A i B występowały poza ramkę drzwiową, co 
pozwoli na zakrycie szczelin pomiędzy drzwiami a ościeżnicą drzwiową. Części C i D ustawić w ten sposób, 
aby nie wchodziły na zakładkę z częściami A i B. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas mocowania 
wkrętów nie doprowadzić do deformacji poliwęglanu komorowego. Wkręty muszą być skierowane w 
miejsca połączeń elementów szkieletu – to znacząco wzmocni konstrukcję. 

Poliwęglan wyciąć na kształt drzwi i lufcika. Na pętlach poliwęglan wyciąć w ten sposób, aby nie przeszkadzał 
w otwieraniu i zamykaniu drzwi i lufcika. Starannie odciąć nożem poliwęglan, którego nadmiar wychodzi 
poza brzegi ścian czołowych. Analogicznie należy wykonać obszycia drugiej ściany czołowej.

A

B
C

D

Rys. 10

Rys. 11

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU

1. Należy dokładnie zapoznać się z kolejnością etapów montażu szklarni oraz ze spisem elementów w 
tabelce. Aby ułatwić sobie zadanie, w trakcie prac montażowych posługiwać się opisem i rysunkami 
objaśniającymi.

2. Rozpakować części i ułożyć zgodnie z numeracją w tabelce.
3. Numer pozycji wskazany w tabelce jest zgodny z numerami detali na rysunkach.
4. Łączenie detali wykonujemy przy pomocy wkrętów 4,2x16, a także przy pomocy ściągów narożnych nr 

10, kątowników 90°  nr 26, łączników nr 27 i nr 29 z nakładkami nr 28 i nr 30.

Uwaga! Przy wkręcaniu wkrętów nie można dopuszczać do ich przekręcenia. Podczas montażu należy 
łączyć poszczególne elementy zgodnie z ich przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest mieszanie różnych 
części szkieletu. Wszystkie szczytowe części szklarni posiadają otwory o średnicy З mm. (rys.5).

5. Do montażu szklarni będą potrzebne następujące narzędzia: klucz м7 dla montażu zawiasów 
pętlowych oraz zamykaczy obrotowych, wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt, bit na śrubokręt ph2 
(krzyżowa), nóż budowlany, nożyczki, kombinerki, metrówka, marker, drabina (ewentualnie).

3. MONTAŻ SZKLARNI „STANDARD”

3.1 Montaż szczytów
Montaż podstawy ściany czołowej i łuków należy przeprowadzić na równej powierzchni poziomej 
o wymiarze 3 x 3 metry (patrz rys. 1). Zwrócić uwagę, że wkręty powinny być mocowane tylko z 
wewnętrznej strony. Wkręty z zewnętrznej strony zostaną dołączone po założeniu poliwęglanu.

3.1.1 Łuki szczytowe nr 2 lewy i nr 2 prawy połączyć wkrętami 4,2x16  z elementem nr  1 za pomocą części 
nr 27 oraz nakładki nr 28 (rys. 1). 

3.1.2 Elementy  nr З lewy i nr 3 prawy złączyć z nakładkami nr 30 używając łącznika nr 29  (rys. 1).
3.1.3 Na końcach elementów o nr 3 zamontować opory  nr 25. (rys. 1).
3.1.4    Części dolne konstrukcji nr 4 i nr 5 złączyć ze sobą używając łącznika nr 29. Następnie złączyć je 
elementami o nr 3. (rys. 1).    
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3.1.10 Do pionów skrzydła drzwiowego nr 18 zamontować i przykręcić przekątna skrzydła nr 20. 
3.1.11 Skręcić skrzydło drzwiowe wkrętami od strony wewnętrznej. W otworze na lufcik od strony 

wewnętrznej zamontować złącza narożne nr 10, jak na rysunku 8-А1, które będą służyć do 
ograniczenia ruchu lufcika.

3.1.12 Dwa piony skrzydła lufcika nr 21 złączyć pomiędzy sobą poprzeczkami poziomymi nr 22.
3.1.13 Następnie pomiędzy elementami nr 21 zamontować przekątną skrzydła lufcika nr 23 jak na 

rysunku 4.

3.2 CIĘCIE I MOCOWANIE POLIWĘGLANU DO ŚCIANY CZOŁOWEJ

Cięcie poliwęglanu i obszycie ścian czołowych należy przeprowadzić na równej, czystej powierzchni 
poziomej (ok. 2,1 x 6 metrów). Uwaga! Arkusze poliwęglanu należy chronić przed pobrudzeniem i 
zgnieceniem. Zabronione jest: stawanie na arkusz i chodzenie po nim, opieranie się o arkusz, stawianie i 
opieranie arkusza bez stosowania podkładek, nieuzasadnione zdejmowanie folii transportowej. Przed 
rozpoczęciem montażu poliwęglanu należy poprosić producenta o wskazanie wewnętrznej i zewnętrznej 
strony arkusza. Jednobarwna (zazwyczaj przezroczysta albo szara) błona bez napisów znajduje się na 
wewnętrznej stronie arkusza

Włożyć ścianę czołową na arkusz poliwęglanu w ten sposób, aby jej podstawa była w jednej 
płaszczyźnie z brzegiem arkusza. Następnie markerem oznaczyć obrys ściany czołowej (rys. 9). Powtórzyć 
operację z drugiej strony arkusza i w identyczny sposób obrysować pozostałe części. 

Następnie, przy pomocy noża budowlanego, wyciąć wszystkie części z lekkim naddatkiem. 
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3.1.5 Montaż otworu drzwiowego zaczynamy od zewnętrznej strony szczytu (rys. 6), ponieważ po stronie 
wewnętrznej, w miejscach łączenia, trzeba zamontować zlacza narożne nr 10 do ogrzniaczenia 
ruchów drzwi jak na rysunku 7. Gorną część podporki drzwiowej nr 6 należy złączyć z nadprożem 
drzwiowym nr 7, a nastepnie zamocowac do łuku gornego nr 1. Dolną część podporki drzwiowej nr 6 
złączyć z elementami  nr 4 oraz nr 5 (rys.1; 6).

3.1.6    Po środku elementu nr 6 przyłączyć prostopadle końcówkę środkowej poprzeczki nr 8. Drugi 
             koniec elementu nr 8 złączyć z łukiem nr 2. (rys. 1)

  
3.1.7 Do środkowej poprzeczki nr 8 oraz elementów nr 4 oraz nr 5 zamontować poprzeczkę ukośną  nr 

9(rys.1)
3.18. Od strony wewnętrznej szczytu szklarni zamontować elementy nr 8, nr 9, podpórki nr 6 oraz 

poprzeczki nr 7 wraz ze złączem narożnym nr 10 (rys. 1; 7).
3.1.9  Dwa elementy pionowe nr 18 skrzydła drzwiowego złączyć między sobą trzema poprzeczkami nr 19 

(rys.8). Uwaga! Najpierw skręcić szkielet drzwi od strony zewnętrznej wkrętami 4,2x16. Po 
zamontowaniu dolnej poprzeczki drzwi nr 19 końcówka profilu powinna nakładać się na wierzch jak 
na rysunku 8-В. 

19

18

B 1

A 1

Rys. 8

Rys. 6 Rys. 7

Rys. 9

Rys. 9 
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3.1.10 Do pionów skrzydła drzwiowego nr 18 zamontować i przykręcić przekątna skrzydła nr 20. 
3.1.11 Skręcić skrzydło drzwiowe wkrętami od strony wewnętrznej. W otworze na lufcik od strony 

wewnętrznej zamontować złącza narożne nr 10, jak na rysunku 8-А1, które będą służyć do 
ograniczenia ruchu lufcika.

3.1.12 Dwa piony skrzydła lufcika nr 21 złączyć pomiędzy sobą poprzeczkami poziomymi nr 22.
3.1.13 Następnie pomiędzy elementami nr 21 zamontować przekątną skrzydła lufcika nr 23 jak na 

rysunku 4.

3.2 CIĘCIE I MOCOWANIE POLIWĘGLANU DO ŚCIANY CZOŁOWEJ

Cięcie poliwęglanu i obszycie ścian czołowych należy przeprowadzić na równej, czystej powierzchni 
poziomej (ok. 2,1 x 6 metrów). Uwaga! Arkusze poliwęglanu należy chronić przed pobrudzeniem i 
zgnieceniem. Zabronione jest: stawanie na arkusz i chodzenie po nim, opieranie się o arkusz, stawianie i 
opieranie arkusza bez stosowania podkładek, nieuzasadnione zdejmowanie folii transportowej. Przed 
rozpoczęciem montażu poliwęglanu należy poprosić producenta o wskazanie wewnętrznej i zewnętrznej 
strony arkusza. Jednobarwna (zazwyczaj przezroczysta albo szara) błona bez napisów znajduje się na 
wewnętrznej stronie arkusza

Włożyć ścianę czołową na arkusz poliwęglanu w ten sposób, aby jej podstawa była w jednej 
płaszczyźnie z brzegiem arkusza. Następnie markerem oznaczyć obrys ściany czołowej (rys. 9). Powtórzyć 
operację z drugiej strony arkusza i w identyczny sposób obrysować pozostałe części. 

Następnie, przy pomocy noża budowlanego, wyciąć wszystkie części z lekkim naddatkiem. 
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Zdjąć folię transportową z wyciętych elementów (z obu stron). Zamocować części wycięte za pomocą 
wkrętów 4,2 x 16 (część nr 37) w ten sposób, aby elementy A i B występowały poza ramkę drzwiową, co 
pozwoli na zakrycie szczelin pomiędzy drzwiami a ościeżnicą drzwiową. Części C i D ustawić w ten sposób, 
aby nie wchodziły na zakładkę z częściami A i B. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas mocowania 
wkrętów nie doprowadzić do deformacji poliwęglanu komorowego. Wkręty muszą być skierowane w 
miejsca połączeń elementów szkieletu – to znacząco wzmocni konstrukcję. 

Poliwęglan wyciąć na kształt drzwi i lufcika. Na pętlach poliwęglan wyciąć w ten sposób, aby nie przeszkadzał 
w otwieraniu i zamykaniu drzwi i lufcika. Starannie odciąć nożem poliwęglan, którego nadmiar wychodzi 
poza brzegi ścian czołowych. Analogicznie należy wykonać obszycia drugiej ściany czołowej.

A

B
C

D

Rys. 10

Rys. 11

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU

1. Należy dokładnie zapoznać się z kolejnością etapów montażu szklarni oraz ze spisem elementów w 
tabelce. Aby ułatwić sobie zadanie, w trakcie prac montażowych posługiwać się opisem i rysunkami 
objaśniającymi.

2. Rozpakować części i ułożyć zgodnie z numeracją w tabelce.
3. Numer pozycji wskazany w tabelce jest zgodny z numerami detali na rysunkach.
4. Łączenie detali wykonujemy przy pomocy wkrętów 4,2x16, a także przy pomocy ściągów narożnych nr 

10, kątowników 90°  nr 26, łączników nr 27 i nr 29 z nakładkami nr 28 i nr 30.

Uwaga! Przy wkręcaniu wkrętów nie można dopuszczać do ich przekręcenia. Podczas montażu należy 
łączyć poszczególne elementy zgodnie z ich przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest mieszanie różnych 
części szkieletu. Wszystkie szczytowe części szklarni posiadają otwory o średnicy З mm. (rys.5).

5. Do montażu szklarni będą potrzebne następujące narzędzia: klucz м7 dla montażu zawiasów 
pętlowych oraz zamykaczy obrotowych, wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt, bit na śrubokręt ph2 
(krzyżowa), nóż budowlany, nożyczki, kombinerki, metrówka, marker, drabina (ewentualnie).

3. MONTAŻ SZKLARNI „STANDARD”

3.1 Montaż szczytów
Montaż podstawy ściany czołowej i łuków należy przeprowadzić na równej powierzchni poziomej 
o wymiarze 3 x 3 metry (patrz rys. 1). Zwrócić uwagę, że wkręty powinny być mocowane tylko z 
wewnętrznej strony. Wkręty z zewnętrznej strony zostaną dołączone po założeniu poliwęglanu.

3.1.1 Łuki szczytowe nr 2 lewy i nr 2 prawy połączyć wkrętami 4,2x16  z elementem nr  1 za pomocą części 
nr 27 oraz nakładki nr 28 (rys. 1). 

3.1.2 Elementy  nr З lewy i nr 3 prawy złączyć z nakładkami nr 30 używając łącznika nr 29  (rys. 1).
3.1.3 Na końcach elementów o nr 3 zamontować opory  nr 25. (rys. 1).
3.1.4    Części dolne konstrukcji nr 4 i nr 5 złączyć ze sobą używając łącznika nr 29. Następnie złączyć je 
elementami o nr 3. (rys. 1).    
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3.2.1  W miejscach połączenia zawiasów pętlowych z podpórką skrzydła (część nr 6) w poliwęglanie 
zrobić otwory. Od wewnętrznej strony profilu włożyć śruby м4х14, a następnie przeciągnąć od strony 
zewnętrznej, aby nakrętka zatopiła się w poliwęglanie (rys. 12-A ).

A B
6 8 21

Rys. 12

3.2.2  Do szkieletu szklarni tymczasowo zamontować zawiasy pętlowe. Wstawić drzwi do otworu                    
i zamontować zawiasy pętlowe (część nr 31) nakrętkami м4 na wystających gwintach м4х14          
(część nr 38). 

3.2.3 Dokładnie zmierzyć wysokość oraz szerokość drzwi. Dodać do wysokości i szerokości po 1,5-2,00 
cm. Wyciąć według tego wymiaru (po dodaniu 1,5-2,00 cm) z arkusza poliwęglanu właściwy kształt.

 3.2.9 MONTAŻ 2-M ŚCIANY CZOŁOWEJ TUNELU I MOCOWANIE WYDŁUŻENIA
3.2.10 Do łuku nr 11, za pomocą śrub 4,2x16, zamocować łuk nr 12 lewy i nr 12 prawy (rys. 2) wykorzystując 

do tego łącznik  nr 27 z nakładką  nr 28.
3.2.11 Do powstałego łuku przymocować za pomocą łącznika nr 29 z nakładką nr 30 przedłużenie łuku nr 13 

lewego i nr 13 prawego. Do końców przedłużeń łuków nr 13 zamocować podporę przedłużenia łuku nr 
25.

3.2.12 Kątownik 1_90 nr 26 przymocować do łączników nr 14 n; 14; 15 n; 15; 16 (rys. 13;14;16). Położyć 
ścianę czołową na równym terenie, poliwęglanem do dołu (aby nie zabrudzić i nie uszkodzić 
poliwęglanu, należy wykorzystać zdjętą folię zabezpieczającą lub deski).

3.2.13 Do dolnych łączników ściany czołowej  nr 4-5 przymocować dolny łącznik nr 14 n (rys. 12).
3.2.14 Używając  kątownika nr 26 przymocować do łuku szczytowego nr 1 za pomocą śrub 4,2 x 16  trzy 

łączniki nr 14 (patrz rys. 13).
3.2.15 Po środku łuków nr 2 przymocować łącznik nr 14 (patrz rys. 1; 13).

3.2.4 Przyłożyć arkusz do drzwi, zaznaczyć markerem powierzchnię pod lufcik 
oraz zawiasy pętlowe. Następnie wyciąć właściwy kształt oraz otwory pod 
zawiasy pętlowe. (rysunek 13). Zabezpieczyć taśmą brzegi poliwęglanu od 
dostania się wody i brudu.

3.2.5 Wymontować drzwi z zawiasów pętlowych, przykręcić wycięty arkusz 
poliwęglanu. Po skończeniu zamontować drzwi z powrotem ( rys. 12-B).

3.2.6 Tymczasowo zamontować lufcik do skrzydła drzwi.
Przyłożyć wyciętą część poliwęglanu i zaznaczyć miejsca na zawiasy pętlowe. 

Wyciąć zaznaczone punkty. Zdemontować lufcik, przykręcić poliwęglan     
i zamontować z powrotem.

3.2.7 Zamontować śruby м4х14 (część nr 38) do zawiasów pętlowych. Na 
wystających gwintach м4х14 zamontować zawiasy pętlowe (rys. 12-B).

3.2.8 Przyłożyć kawałek poliwęglanu do górnej części nadproża, obrysować markerem. Wyciąć ten 
kawałek nożem uwzględniając zapas na każdą stronę około 1-1,5 cm. Zdjąć ochronną folie i przykręcić 
ten kawałek do konstrukcji właściwą stroną z ochroną od UV.
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l

14n;15n

Rys. 13 Rys. 14

3.2.16 Do przymocowanych do ściany czołowej  łączników nr 14n; 14 zamocować  łuk wydłużający pkt 3.3.2 
(rys. 14).

3.2.17  Do łuku nr 11 zamocować ściągacz nr 17, do tego: odkręcić górne śruby od mocowania nakładki nr 
28, zamocować ściągacz nr 17 i wkręcić śruby z powrotem (rys. 2; 15).

Rys. 15

3.2.18 Podnieść ścianę czołową i umieścić na przedłużeniach łuku nr 3; 13 z podporą nr 25, kontynuować 
montaż. Do łączników nr 14n i nr 14 przymocować łącznik przedłużenia nr 16 (rys. 16), jeśli składana 
jest szklarnia o długości 4m to przymocować łącznik nr 15n i nr 15. Do łącznika nr 16 (nr 15n; nr 15) 
należy przymocować zmontowane łuki przedłużenia pkt 3.3.2 (rys. 16). Do łuków nr 11 przymocować 
poprzeczkę nr 17 (rys. 15). Na koniec do łącznika nr 15n i nr 15 przymocować drugą ścianę czołową.

 

 

2. SPIS ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SZKLARNI „STANDARD” 4м  
№ 

Części Nazwa 
długość 

mm 
Ilość w 
szt. 

1 Górny łuk szczytowy 1670 2 
2 l Lewy łuk szczytowy 1610 2 
2 pr Prawy łuk szczytowy 1610 2 
З  Lewe przedłużenie łuku szczytowego 412 14 
4 Dolny łącznik szczytowy 1500 2 
5 Dolny łącznik szczytowy 1500 2 
6 Wspornik drzwi 1922 4 
7 Podpórka otworu drzwiowego 958 2 
8 Belka środkowa 1310 4 
9 Środkowa poprzeczka szczytowa 995 4 
10 Poprzeczka tunelu               25x25 857 4 
11 Górny łuk przedłużenia   1670 5 
12 l Lewy łuk przedłużenia 1610 3 
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Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszej szklarni!

Szklarnia „Standard” jest przeznaczona do stworzenia mikroklimatu sprzyjającego uprawie roślin 
ogrodowych na działkach letniskowych i przydomowych. Podstawowy model szklarni „Standard” ma 
długość 4m, szerokość 3m, wysokość 2,1m. Długość szklarni może być dowolnie powiększona przy 
wykorzystaniu dodatkowych dwumetrowych zestawów wydłużających, które nie wchodzą w skład zestawu 
podstawowego. Szkielet szklarni zrobiony jest z ocynkowanej profili stalowych o wymiarach 15 x 20 mm. 
Profile są łączone za pomocą ocynkowanych złączek. W obu przeciwległych ścianach czołowych szklarnia 
posiada drzwi o rozmiarze 0,95m na 1,85 m z lufcikami.

Montaż i eksploatację szklarni należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją i zasadami 
wskazanymi w karcie technicznej. Drukowaną kartę techniczną należy obowiązkowo zachować. Montaż 
szklarni wymaga podstawowych zdolności manualnych. Osoby z mniejszym doświadczeniem, bądź 
niepewne swoich umiejętności, powinny się zwrócić o pomoc do fachowca. Ze względu na niektóre długie 
elementy, zalecane jest, aby pracę przeprowadzać w dwie osoby. Sprawnie przeprowadzony montaż (przez 
dwie osoby) trwa około 8 godzin. Producent nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z 
nieprawidłowego bądź niestarannego montażu. Szklarnia powinna być ustawiona na podstawie 
drewnianej, która jest mocowana bezpośrednio do gruntu. W skład kompletu wchodzą wszystkie pokrycia i 
elementy łączące niezbędne do montażu. Szklarnia ma dwa otwory w przeciwległych ścianach czołowych, w 
każdej z tych ścian są drzwi oraz lufciki.

Do pokrycia 4-metrowej (zestaw podstawowy) szklarni „Standard” potrzebne są trzy arkusze 
poliwęglanu komorowego o wymiarach 2,1 m*6 m, do 6-metrowej (zestaw podstawowy + jeden zestaw 
wydłużający) niezbędne są 4 arkusze poliwęglanu, a w przypadku 8-metrowej (standard + dwa moduły 
rozszerzające) pięć takich arkuszy. Uwaga! Poliwęglan musi być przymocowany do szkieletu szklarni tylko 
odpowiednią stroną. Strona z ochronną folią UV powinna być skierowana na zewnątrz szkieletu szklarni. 
Folię ochronną trzeba usuwać z obu stron. Następnie zabezpieczyć krawędzie przed dostawaniem się do 
wnętrza konstrukcji pyłu, wilgoci i owadów. Można to zrobić używając taśmy klejącej lub specjalnej opaski 
gumowej.

Przed rozpoczęciem użytkowania szklarnię należy zmontować i ustawić na gruncie zgodnie z 
wymogami instrukcji. Połączenia części i elementów konstrukcji szkieletu szklarni należy dokonać 
wykorzystując otwory, w które szkielet jest zaopatrzony. Opływowy kształt szklarni zapobiega zaleganiu 
śniegu, jednak w przypadku bardzo obfitych opadów, należy zwrócić uwagę, aby obciążenie szklarni 

2śniegiem nie było zbyt wysokie (mniejsze niż 20 kg/m ) i systematycznie usuwać jego nadmiar. 
Niedopuszczalne jest gromadzenie śniegu na pokryciu szklarni. W przypadku niemożliwości usuwania 
śniegu, należy wzmocnić szkielet od środka samodzielnie zrobionymi podpórkami. W miarę możliwości nie 
należy ustawiać szklarni w pobliżu drzew i budowli, z których może spaść śnieg albo gałęzie, gdyż może to 
spowodować nieodwracalne uszkodzenie konstrukcji. Polecana odległość to min. 1 metr. Szczelne 
przyleganie poliwęglanu do szkieletu i szkieletu do gruntu zapewni trwałość szklarni przy gwałtownych 
porywach wiatru. Niekontrolowane otwarcie drzwi i wywietrznika przy silnym wietrze, może spowodować 
deformację szklarni. Dopuszczalna siła wiatru na ścianki szklarni wynosi do 15 m/sek. Do czyszczenia szklarni 
używamy ciepłej wody, silne zabrudzenia można przemyć środkami czyszczącymi, wykorzystując miękką 
szmatkę albo gąbkę. Do czyszczenia poliwęglanu komorowego nie wolno wykorzystywać materiałów 
ściernych i wysoko ługowych mieszanek czyszczących. Suche przecieranie powierzchni doprowadzi do 
uszkodzenia powłoki chroniącej przed działaniem ultrafioletu oraz skróci okres trwałości poliwęglanu. Do 
czyszczenia nie należy stosować materiałów ściernych, szczotek i elementów metalowych. Do dezynfekcji 
szklarni przed chorobotwórczymi czynnikami grzybiczymi i bakteryjnymi nie należy stosować kostek 
siarkowych, które mogą doprowadzić do korozji  i poczernienia szkieletu szklarni. 
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 3.2.19 Do łuku nr 2 i przedłużenia łuku nr 13 przymocować przekątną konstrukcji  nr 24 (Rys. 3; Rys. 17).

3.3 POKRYCIE TUNELU POLIWĘGLANEM
3.3.1 Do metalowej wstążki ściągającej nr 35 zamocować śrubą м4х35 krótką metalową wstążkę 

ściągającą nr 36. Nie dokręcać do końca nakrętki m4, zostawić miejsce na regulację.
3.3.2 Z arkuszy poliwęglanu należy usunąć folię ochronną (z obu stron), nie zapomnieć, aby zaznaczyć 

markerem stronę, która przeznaczona jest na zewnątrz.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pokrycia szkieletu należy sprawdzić przekątne wewnętrznej 
powierzchni szkieletu szklarni 3x4m.

3.3.3 Nałożyć arkusz poliwęglanu na górę tunelu z zapasem ok. 3-5 cm nad ścianą czołową. Na górze 
arkusza, wzdłuż łuków, umieścić ścięgno taśmowe nr 35. Przycisnąć poliwęglan do ramy tunelu, 
układając ścięgno na środku arkusza. Nad łukiem i wydłużeniem łuku nr 13 zamocować ścięgno 
taśmowe nr 35, a następnie przyciskając poliwęglan do ramy tunelu, zamocować krótkie ścięgno 
taśmowe nr 36. Sprawdzić czy pokrycie jest ułożone prawidłowo. 

3.3.4 Zamontować następny arkusz z zakładką na pierwszy i przymocować metalowym ścięgnem 
taśmowym wzdłuż łuków na przedłużeniach nr 3 i nr 13. Naciągnąć ścięgno metalowe za pomocą śrub 
m4x35.

Rys. 18
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Instrukcja montażu szklarni „Standard”

SPIS TREŚCI:

Wstęp ……………………………………………………….…………............................................. str. 3

Spis elementów składowych szklarni „Standard” ............................................... str. 4

Ogólne wskazówki montażu …………………………………………………….……..….............. str. 6

Montaż szczytów szklarni ……………………………………………………………….................. str. 6

Cięcie i mocowanie poliwęglanu do ściany czołowej……………………….................. str. 8

Montaż ściany czołowej tunelu i mocowanie wydłużenia ................................. str. 10

Pokrycie tunelu poliwęglanem .......................................................................... str. 12

Montaż zamknięcia...................................................………………….………............. str. 13

Montaż haczyka, blokady drzwi i lufcika ........................................................... str. 13

3.4 MONTAŻ ZAMKNIĘCIA 
3.4.1 Aby zablokować drzwi i lufcik przewidziano zamknięcia nr 33, które są montowane zarówno 

wewnątrz i na zewnątrz szklarni.

Rys. 19-А – MONTAŻ  WEWNĄTRZ  SZKLARNI
3.4.2 Zamknięcie zamontować na podpórce skrzydła drzwiowego nr 18
3.4.3 Podobnie zamontować zamknięcie na podpórce lufcika nr. 21

Rys. 19-B- MONTAŻ  NA  ZEWNĄTRZ  SZKLARNI
               Zamknięcie zamontować na środkowej poprzeczce szczytowej nr. 18
Podobnie zamontować zamknięcie na środku podpórki otworu drzwiowego nr 6

3.5 MONTAŻ HACZYKA BLOKADY DRZWI I LUFCIKA
3.5.1 Na poprzeczce poziomej skrzydła drzwiowego nr 19 i poprzeczce poziomej skrzydła lufcika nr 22 

zamocować trójkąt kątowy nr 32 (rys. 20).

3.5.2 Drzwi z lufcikiem przycisnąć do szczytu i markerem zaznaczyć na łuku nr 2 środek trójkąta kątowego 
nr 32. Następnie przymocować zamknięcie nr 33.

Zamontować haczyk nr 34 (rys. 21)

Rys. 19
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4 .WARUNKI EKSPLOATACJI

W wyniku ruchów wahadłowych szklarni, spowodowanych porywami wiatru, niezbędne jest 
dokręcanie/wzmacnianie osłabionych połączeń śrubowych albo ich wymiana. W okresie zimowym 
istnieje ryzyko powstania uszkodzeń szkieletu przez obciążenie arkuszy śniegiem. Aby tego uniknąć 
należy zdemontować górne pokrycia szklarni. Wystarczy zdjąć wstążki ściągające, a następnie 
poszczególne arkusze poliwęglanu. Pamiętajmy, aby przy demontażu górnego pokrycia oznaczyć 
markerem stronę zewnętrzną, co ułatwi ponowny montaż.

UWAGA!

Poszczególne elementy szklarni mogą być oznaczone symbolami w cyrylicy

„П” oznacza „P - prawy”,

„Λ” oznacza „L - lewy”.  




