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DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ  
Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho výrobku. Věříme, že s ním 

budete spokojeni a přinese vám potěšení, což je našim prioritním zájmem. Rádi Vám poskytneme při montáži a využívání 
odbornou pomoc. 

Přístřešek je vyroben z kvalitního smrkového dřeva,uměle sušeného na op�mální rela�vní vlhkost pro exteriér, 
hladce opracovaného, bez povrchové ochrany. Je to přírodní materiál, který má své specifické vlastnos� a ty je nutné při 
skladování, stavbě, tak v dalším užívání respektovat, aby vás stavba těšila a nezklamala. 

Základní charakteris�kou je, že dřevo je přírodní materiál, který podléhá zejména vlivu vlhkos�, ale i působení 
dalších povětrnostních vlivů na svůj vzhled, rozměry a životnost. Vlivem vlhkos� - přímé působení vody na dřevo, jakož i 
vzdušná vlhkost, způsobují zvětšování a zmenšování rozměrů jednotlivých dílů v takovém rozsahu, že mohou způsobit 
problémy při montáži i po smontování. Je proto důležité, aby jste po zakoupení zkontrolovali, ať už při prodeji dodaný 
balík nevykazuje vážné poškození obalu a namoknu� dílů - v takovém případě to hned reklamujte u prodejce. Ochranná 
fólie sice chrání pro� vlhkos�, ale nezaručuje plnohodnotnou ochranu pro� přímému deš� a sněhu. Proto je nutné balíky 
skladovat v suchém prostředí, chráněné pro� přímému působení deště, ale i intenzivního slunce. Přímé působení 
slunečního záření způsobuje vysoký ohřev a nepřiměřené vysušování nad op�mální rela�vní vlhkost, což se může projevit 
kroucením desek, případně jejich praskáním s následnými problémy při montáži. Také neskladujte díly před montáží ve 
vytápěném prostoru - zkrou� se a praskají. Pokud zakoupený přístřešek, který je uložen na paletě, musíte přeložit
a skladovat před montáží více než 1 den je nutné, aby jste jednotlivé desky uložili opět na sebe, za�žili je a zakryli fólií, 
jinak hrozí zkroucení desek. 
 
Příprava základu pro stavbu 

Je velmi důležité, aby základ pod stavbu byl op�málních rozměrů, rovný a stabilní. Doporučené rozměry najdete v 
montážním návodu, ale i v našich katalozích. My doporučujeme, aby byl základ totožný s rozměry vnějších stěn bez 
rohových přesahů. Základ musí být pevná, rovná plocha, nejlépe betonová deska, případně zámková dlažba. V lokalitách, 
kde je nebezpečí zavlhčení základové desky doporučujeme pod stavby hydroizolaci, která zabrání vlhnu� spodních čás� 
přístřešku.  
Pokud stavbu nechcete zakládat na betonový základ nebo zámkovou dlažbu, které jsou často organizačně náročné, 
spojené s nevratnými změnami pozemků, předkládáme možnost stavby na zemních vrutech. 
  Toto řešení je ekologické, jakož i časově a organizačně jednodušší a u zákazníků stále více oblíbené. 

 
Ochrana dřeva 

Dřevo je nutné ochránit pro� plísním, houbám a dřevokazným škůdcům biocidním nátěrem (Bochemit, Krovsan 
apod.) A také aplikovat povrchovou ochranu pro� vlhkos� a UV záření. Na trhu je množství vhodných přípravků, v 
odborných prodejnách vám rádi poradí.  

Kdy aplikovat ochranné nátěry – dokonalý nátěr dosáhnete před montáží, kdy víte natřít všechny plochy. Problém 
této aplikace je možné, až pravděpodobné zkroucení desek, což může (nemusí) způsobit problém při montáži. Proto 
doporučujeme nátěry pouze spodních hranolů, případně těsně před montáží spodní díly natřít odspodu 
a celý přístřešek až po montáži. Nedoporučujeme bezbarvé lazury. Ve většině případů nemají dostatek pigmentů a �m 
pádem i slabou ochranu pro� UV záření, což následně způsobuje degradaci povrchu dřeva  a šednu� dřeva. Povrchovou 
ochranu je nutno aplikovat nejpozději do 7 dnů od ukončení montáže na suché dřevo. Opožděným ochranným 
nátěrem hrozí nebezpečí poškození dřeva praskáním a ztrácíte záruku. Ani ten nejlepší nátěr není navždy. Běžné nátěry 
mají životnost 1-5 let, zejména na exponovaných místech (vystavených slunečnímu záření, deštěm) je třeba stav nátěru 
kontrolovat a včas zopakovat. 

Důkladnou ochranou dřeva zásadně ovlivníte životnost vašíeho přístřešku.  
 
Montáž přístřešku 

Díly přístřešku jsou vyrobeny tak, abyste nemuseli při montáži provádět žádné větší truhlářské zásahy. Pilku je třeba 
použít pouze při úpravě koncových dílů střechy, které se dorovnávají podle montáže. Při montáži a také v 
dalším období postupujte podle tohoto montážního návodu. Střešní kry�na není standardně předmětem dodávky  
a zákazník si ji řeší individuálně. Je však nutné, aby byla aplikována hned při montáži, aby při případném 
nepříznivém počasí nedošlo k zamoření střechy, což by způsobilo ztrátu záruky. 

 
Povinná údržba a péče o přístřešek 

Dřevo je hydroskopický materiál, čehož důsledkem jsou jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislos� 
na vlhkos� a teploty okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit během 1 až 6 měsíce užívání.



Důležité upozornění – jakmile objevíte mezery, realizujte jejich odstranění podle popisu v montážním návodu. 
Zanedbání této povinné údržby může způsobit neodstranitelné závady, které nejsou reklamovatelné (velké zkroucení 
desek, praskání). 
 
ZÁRUKA 

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s platným reklamačním řádem, kupující však 
musí splnit při uplatnění reklamace podmínky, umožňující správné posouzení uplatněné reklamace a včasné vyřešení. 

Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu vadného materiálu. Všechny případné další nároky jsou vyloučeny. 
Materiál, který byl jakýmkoliv způsobem dodatečně upravován nebude reklamace řešena. 
 
POJIŠTĚNÍ, ŠKODY, ZPŮSOBENÉ NESTANDARDNÍM METEOROLOGICKÝ PODMÍNKY 

Tento výrobek má charakter lehké stavby a splňuje podmínky pro garantované sněhové za�žení do 0,8 kN / m2 a 
rychlos� větru v nárazech do 20m / s. Z tohoto důvodu je v kri�ckých oblastech důležité řešit případné možné poškození 
vhodným pojištěním. Poškození nad uvedené podmínky není předmětem záruky.     
 

 

NEREKLAMOVATELNÉ STAVY A ODCHYLKY DŘEVA 
 Fyzikální vlastnos� dřeva nedokážeme ovlivnit a proto jsou některé stavy a odchylky vyřazeny z 
reklamačního řízení: 

- rozměrové odchylky, způsobené rozměrovou nestabilitou. 
- vysušené praskliny, neohrožující sta�ckou pevnost. 
- částečně vypadlé boule na okrajích desek pokud při spojení dvou desek přes pero a drážku neprosvítá. 
- zkroucení a zakřivení desek je přípustné pokud lze zapracovat do stavby.  
- vrostlé nevypadávají boule včetně vysušených trhlin. 
- na nepohledových stranách střechy mohou být desky nedohoblované a mohou mít oblinky.  
- desky střechy mohou být z několika kusů, spojené však musí být na hranolech.  
- vady způsobené nesprávnou montáží a nedodržením dalších podmínek ochrany a údržby podle montážního 

návodu. 

 
 
 



NÁVOD NA MONTÁŽ 
 

Pokud se rozhodnete pro samomontáž, postupujte podle tohoto návodu. V případě nejasnos� vám rádi 
poradíme na kontaktních telefonních číslech. 

Výrobek je vyroben jako skládačka, kde jednotlivé díly do sebe zapadají, je však nutné je správně 
osadit s akceptováním vlastnos� dřeva. 

Pro montáž doporučujeme nářadí:  
� akumulátorový šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, vrták Ø 8mm) 
� gumové kladivo 
� okružní píla 
� vodováha 
� dvojitý žebřík 
� kladivo
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 DISPOZIČNÍ PLÁN    
 
 
 

 
 

 
PŘEDNÍ  POHLED  
 

  
ZADNÍ  POHLED  

  
BOČNÍ POHLED PRAVÝ

  
BOČNÍ POHLED LEVÝ  

POPIS: 
 

Vnější rozměry  
267x382 cm 

 
Vnější rozměry střechy   

292x542 cm 

 
Výška hřebene  střechy  

228 cm 

 
Plocha půdorysného 

průmětu střechy  

15,6 m2 

 
Plocha střechy  

15,8 m2 
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 PŮDORYS   

 
 

 SOUPIS DÍLŮ PRO   PRÍSTREŠEK NA AUTO ELMAR V19.0 

Poz. Popis Kusov. Šírka   Výška Dĺžka 
1a Sloup  2 70 x 70 2120 
1b Sloup  2 70 x 70 2088 
1c Sloup  2 70 x 70 2050 
2 Vaznice  4 40 x 121 2710 
3  pásek  16 33 x 96 490 
4  Krokve  13 33 x 96 2882 

5a Lemovka 2 18 x 96 2674 
5b Lemovka  2 18 x 96 2746 

 
 

Montážní balíček  1  
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 POHLED ZADNÍ  



 POHLED BOČNÍ PRAVÝ  
 

 



 POHLED BOČNÍ LEVÝ  

 



DETAILY 
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2b 

 

2a 

2x  Destička  
perforovaná 2x40x80  
16x  Hřebík tesařský

 
4x35

 

  

 1 

 Vrut  4x50   
 Vrut 6x140 

  Vrut 5x60 

 Vrut 5x60 
 

  Vrut 5x100  
Vrut 5x100 

Vrut 5x60 

 Vrut  4x50 


