
Uživatelská příručka & návod k montáži 
BW01 

 
Model č. VT1210-A VT1217-A  VT1224-A   VT1231-A 
    697.68608-A 697.68609-A 697.68610-A 697.68611-A 
 

 
 
 

   
 

713781207 
Konstrukční rozměry 
* velikost zaokrouhlena na nejbližší 
celou stopu (1 stopa = 30,5 cm) 
(1 palec “ = 2,54 cm),  

(1 galon = 3,785 L)  

  

 
UPOZORNĚNÍ: NĚKTERÉ DÍLY MAJÍ OSTRÉ 
HRANY. PROTO BUĎTE PŘI MANIPULACI S 
NIMI OPATRNÍ, ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ. Z 
BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI PŘED 
MONTÁŽÍ PŘEČTĚTE INFORMACE O 
BEZPEČNOSTI, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V 
TÉTO PŘÍRUČCE. PŘI MANIPULACI S 
KOVOVÝMI ČÁSTMI NOSTE RUKAVICE.  

 
 
*Rozměry cca  Rozměry základny  Skladovací prostory        Vnější rozměry                Vnitřní rozměry                   
                      (roh střechy-roh střechy)                      (stěna-stěna)                  
         Šířka   Hloubka    Výška      Šířka        Hloubka     Výška        

 

 



 2

 
 

 

NEŽ ZAČNETE.... 
BW2 

 
Uživatelská příručka:  
Před zahájením montáže se seznamte s příslušnými požadavky stavebního zákona ohledně 
umístění či základů. Prostudujte si tuto uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité 
informace a užitečné rady, které mohou montáž zjednodušit a zpříjemnit.  
 
Pokyny k montáži:  
Jsou obsaženy v této příručce a obsahují veškeré informace týkající se Vašeho konstrukčního 
modelu. Před zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a během montáže dodržujte 
pořadí jednotlivých kroků, což Vám pomůže dosáhnout požadovaného výsledku. 
 
Základy a ukotvení: 
Z důvodu větší stability je třeba skladovací domek ukotvit. Je nutno vytvořit patřičný podklad, 
na kterém bude moci stát domek v rovině. Součástí dodávky není materiál potřebný k 
vytvoření základů a ukotvení.   
 
Díly a seznam dílů:  
Ujistěte se, zda máte veškeré díly, které budete potřebovat k montáži.  

� Na dílech naleznete příslušná čísla dílů. Tato čísla (před -) musí souhlasit s čísly v 
seznamu dílů.  
� Pokud zjistíte, že určitý díl chybí, kontaktujte svého prodejce: 
� Porovnejte seznam dílů s obsahem kartonů. Nejdříve se spojují některé jednotlivé díly 
do větších celků, které se použijí při další montážní činnosti.  
� Seznamte se s nářadím a spojovacími prvky, které usnadní montáž. Jsou zabaleny v 
kartonech a slouží k urychlení montáže.  
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NAPLÁNUJTE SI.... 
A3 

 
 

Předpověď počasí: den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při 
větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.  
 
Týmová práce: je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna 
osoba může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.  
 
Nářadí a nástroje: při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní 
nářadí a nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření 
podkladu, poté sestavte kompletní seznam potřebného materiálu.  
 

 
 
Neobejdete se bez 
- ochranných brýlí 
- šroubováku  
(s tvrzenou magnetickou špičkou) 
Upozornění: elektrický šroubovák 
nebo rychlovrtačka může urychlit 
montáž až o 40 %. 
 

Neobejdete se bez 
- pracovních rukavic 
- štaflí 
- pracovního nože/nůžek 
- kleští 
- vodováhy 
- svinovacího metru 

Šetří čas 
- klíč 
- elektrická/bezšňůrová vrtačka 
- provázek (pro vyznačení 

základního rámu) 

Příprava podkladu 
- kladivo a hřebíky 
- rýč nebo lopata 
- ruční pilka 
- dřevo a/nebo beton 

 
Výběr a příprava místa montáže: před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění 
domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad. 

� Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste 
ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří a že je kolem domku dostatečný 
přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.  
� Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit ukotvovací 
systém.   
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BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM.... 
A4 

 
Během montáže domku je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny. 
 
 
� Při manipulaci s jednotlivými 
konstrukčními díly postupujte opatrně, 
mohou mít ostré hrany. Během montáže 
nebo údržby noste pracovní rukavice a 
dlouhé rukávy, chraňte si oči. 

 
        bezpečná hrana 

 
� V místě montáže by se neměly pohybovat 
děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku 
nehod a úrazů z nepozornosti. 

 
 
� Nikdy se neopírejte plnou vahou o 
střechu domku. Při používání štaflí se vždy 
ujistěte, že jsou stabilně postavené. 

 
 
 
 
 
 

 
� Při používání nářadí buďte opatrní. 
Pokud budete používat elektrické nástroje, 
seznamte se s jejich používáním.  

 
 
� Pokud chybí některý díl, nezačínejte s 
montáží. Nedostavěný domek může  
snadno poškodit vítr.  

 
 
� Pokud vane vítr, odložte montáž na 
bezvětrný den. Velké plochy, vystavené 
větru, kladou velký odpor, snadno ztratí 
stabilitu a mohou montáž značně 
zkomplikovat. 
  

ostrá 
hrana 
 



PÉČE & ÚDRŽBA.... 
BW05 

 
 

Údržba povrchu: pro zvýšení odolnosti je třeba vnější povrch pravidelně čistit a ošetřovat. 
Jakmile objevíte poškození či škrábance, věnujte pozornost jejich odstranění. Nejdříve 
očistěte povrch drátěným kartáčem, omyjte jej vodou a naneste nátěr podle pokynů výrobce.  
 
Střecha: pomocí dlouhého koštěte s jemnými štětinami odstraňujte ze střechy listí i sníh. 
Těžký sníh na střeše může domek poškodit a hrozí rovněž nebezpečí úrazu.   
 
Dveře: prostor dveří by měl být bez nečistot, jinak hrozí nebezpečí jejich vypadnutí. Dveřní 
závěsy by se měly každý rok promazávat. Dveře zavírejte a zamykejte, aby nemohlo dojít k 
jejich poškození vlivem větru. 
 
Spoje: použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Slouží jako ochrana proti 
pronikání vlhkosti a zároveň jako ochrana před poškrábáním kovových částí šrouby. 
Provádějte pravidelnou kontrolu šroubů, matic atd. a podle potřeby je utáhněte.  
 
Vlhkost: snížení kondenzace dosáhnete tím, že pod celkovou plochu podlahy umístíte 
příslušnou fólii (parotěsná zábrana). Nezapomenete na pravidelné větrání. 
 
Další tipy.... 

� Čísla dílů na panelech odstraníte vodou a mýdlem.  
� Jako ochranu proti pronikání vlhkosti do domku je možné použít silikonové těsnění. 

 
 
 
V domku by se neměla ukládat bazénová chemie. Hořlavé látky a žíraviny je třeba skladovat ve 

vzduchotěsně uzavřených nádobách.  
 

 
 
 

Uživatelskou příručku a pokyny k montáži uschovejte pro případné budoucí použití.  
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Základy 
BW9 

 
BETONOVÁ DESKA 
Deska by měla být silná minimálně 4" (10cm). Musí být rovná a plochá, jen tak lze pro rám vytvořit dobrou základnu. 
Doporučujeme následující materiály: 
� 2 x 4 prkna (5cm x 10 cm) (odstraní se po zaschnutí betonu)  
� beton � plastovou plachtu 6 dílců (1 dílec = 0,0254 mm) 
� K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs z 1 části cementu + 3 částí hrubozrnného písku + 2 1/2 části 
jemného písku 
 
Příprava místa stavby/vytvoření podkladu 
1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstraňte trávu). 
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10cm) štěrkopískem a vrstvu ušlapejte. 
3. Štěrkopískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou. 
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyřech prken 2x4 (5cm x 10cm). 
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostatečně 
rovný. 
Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu). 

   Upozornění: před zahájením stavby si prostudujte  
       místní stavební zákon ohledně základů, místa  
       stavby a jiných požadavků. 

                      
      FRONT (ROLL-UP DOOR) – PŘEDNÍ STRANA (POSUVNÉ DVEŘE) 
 
Pozor: rozměry betonové desky bez dřevěných prken 
      

 

svařované 
drátěné pletivo 

výztužný 
prut

výztužné pruty 
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UKOTVENÍ.... 
BX10 

 
Ukotvení domku 
Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.  
Doporučené metody ukotvení viz níže. 
 
Ukotvení do dřeva/podpěry: 
Použijte šrouby do dřeva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro důkladné ukotvení.  
 

 
 
 
 
 
Ukotvení do betonu: 
1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se 
čtvercovou hlavou 1/4" x 2". 
2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 6". 
* při montáži do betonu použijte odpovídají hmoždinky 
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Železářské díly... 
BW11 

 
     vrut č. 8Ax5/16" (403)        čtyřhranná matice ¼-20 (12)    čtyřhranná matice č. 10-32 (200) šroub č. 10-32x7/16" (194) 
     (190) (karton 5)                (v balení se šrouby)        (184) (karton 5)   (184) (karton 5) 
 
     Vyjměte ze sáčku se šrouby a uschovejte pro krok 28 

 
šroub s hlavou s vnitřním šestihranem  šrouby č. 10-32x1/4" (4)    černý šroub č. 10Bx1/2" (4) šroub č. 6Ax7/8" (5) 
1/4-20x1/2" (10) (v balení s vruty)                (v balení s vruty)               (v balení s vruty) 

 
         podložka (600)  krytka střešní lišty  (logo Arrow)                  (bez zářezu) 
 (320) (karton 5)  (2 pravé a 2 levé)     krytka (2)    šroub č. 10-32x7/16" (2) 

 
 dveřní klika    těsnicí páska (1)     těsnicí páska (1)             obvodová lišta (4)      plastový oddělovač (5) 
 konzola zámku (1)         (karton 5)   (karton 5) 

 
  pojezd (2)                klika (2)     spodní vedení dveří (2)   šroub s hlavou s vnitřním šestihranem "S" háček 
                                                                      ¼-20x1 ½"        3/16x1 5/16" 
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Seznam dílů 
BW12 

Pro budovu 12x10 je možno vyjmout karton č. 5; v případě rozšířené hloubky je pak možno použít více kartonů č. 5. 
Montážní č. Č. dílu Popis dílu Karton 1 Karton 2 Karton 3,4 

Dveře 
Wayne Dalton 

Karton 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

7855 
7856 
6382 
7739 
6381 
6380 
7738 
7834 
7837 
7914 
8532 
8531 
7835 
7857 
7824 
7825 
7822 
6228 
7917 
7839 
7831 
7915 
7838 
7823 

10462 
7912 
7942 
7943 

10460 
10461 
6372 
7827 
7826 
7828 
7843 
6874 
5220 
6014 
7845 
7846 
7913 
7830 
7829 
7517 
7560 
7950 
7949 
7951 
7958 
7946 
7948 

10474 
3719 
7947 

10497 
8530 

Dolní pás nosníku 
Horní pás nosníku 
Podpěra štítu 
Diagonální nosník 
Středová podpěra štítu 
Vnější podpěra štítu 
Styková příložka 
Pravý přední rám 
Boční rám 
Boční rám 
Pravý zadní rám 
Levý zadní rám 
Levý přední rám 
Nosná podpěra 
Rohový stěnový panel 
Přední stěnový panel 
Hlavní stěnový panel 
Podpěra rámu 
Nosný sloup 
Přední sloup 
Překlad 
Boční horní lišta 
Boční horní lišta 
Středový stěnový panel 
Střešní trám 
Střešní trám 
Pravý štít 
Levý štít 
Podpěra pravého štítu 
Podpěra levého štítu 
Opěra štítu 
Levý střešní panel 
Pravý střešní panel 
Středový střešní panel 
Hřeben střechy 
Hřeben střechy 
Boční střešní lišta 
Boční střešní lišta 
Levé skosení 
Pravé skosení 
Držák podpěry 
Pravá zárubeň 
Levá zárubeň 
Spodní dveřní lišta 
Práh 
Boční středová lišta 
Boční středová lišta 
Podpůrný sloup 
Dveřní lišta 
Dveřní zárubeň 
Dveřní kování 
Dveře 
Dveřní klika 
Vertikální dveřní kování 
Horizontální dveřní kování 
Styková lišta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
2 
7 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

2 
2 
1 
1 
 

2 
2 
4 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 
 

2 
 

4 
4 
 

3 
4 
 

3 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

6 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

 2 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
6 
4 
2 
 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
 
 
2 
 
 
6 
1 
 
2 
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Sestavení podle montážního čísla dílu 
BW13 
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Krok 1            • Potřebné díly •    

 BW14                               Montáž trámu 12x17, 12x24, 12x31 
                            POUZE     

• 7855 dolní pás nosníku (2) 
•7856 horní pás nosníku (2) 
• 6382 podpěra štítu (8) 
• 7739 diagonální nosník (4) 
• 6381 středová podpěra štítu (4) 
•6380 krajní podpěra štítu (4) 
• 7738 styková příložka (1)  

1 K montáži ½ nosníku v jednom 
pracovním kroku použijte šrouby č. 
10-32x7/16“ a čtyřhranné matice, 
jednotlivé spoje neutahujte. 

2 Spojte horní a dolní pás nosníku.  

3 K hornímu a dolnímu pásu nosníku 
připevněte dvě podpěry štítu 6382 (po 
jedné na jednotlivých stranách nosníku). 

4 K hornímu a dolnímu pásu nosníku 
připevněte dva diagonální nosníky. 

5 K hornímu a dolnímu pásu nosníku 
připevněte dvě středové podpěry štítu. 

6 K hornímu a dolnímu pásu nosníku 
připevněte ve středu nosníku dvě podpěry 
štítu 6382. 

7 K hornímu a dolnímu pásu nosníku  
připevněte 2 krajní podpěry štítu. 
Smontujte s krátkým koncem podpěry. 

8 Zarovnejte ½ nosníku v pravém úhlu, 
vyrovnejte a utáhněte. 
  

9 Smontujte druhou polovinu a vyrovnejte ji v pravém 
úhlu.  

10 Spojte k sobě obě poloviny přes stykovou příložku 
a připevněte k sobě podpěry štítu 6382 pomocí 3 šroubů 
a matic. 

11 4 kusy obvodové lišty přeřízněte v polovině a 
nasuňte je na spodní okraje podpěr štítu. Tento krok je 
nutný, neboť obvodová lišta chrání před poraněním 
ostrými hranami.  
Smontujte 1 díly pro 12x17 
Smontujte 2 díly pro 12x24 
Smontujte 3 díly pro 12x31 
 

Upozornění 
Montáž menších celků dokončete již den před vlastní 
stavbou budovy. PŘÍKLAD: nosník, podlahové rámy, 
střešní trámy, štíty, boční a zvedací dveře. 
Smontované skupiny dílů uložte stranou, aby nedošlo 
k jejich poškození. 
Zbývající montáž zabere více než 1 den a vyžaduje 
více než jednu osobu. Nepokračujte v práci, pokud 
nemáte dostatek času, abyste dokončili montáž stěn. 
V montáži střechy a dveří pokračujte následující den. 

 

 

montážní příruba štítů musí směřovat ke 
středu smontovaného nosníku 

DŮLEŽITÉ: zarovnejte v pravém úhlu 

krátký konec příruby 

čtyřhranná matice č. 10-32

šroub č. 10-32x7/16" 
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Krok 2            • Potřebné díly •    

 BW15                                                  Štíty všech velikostí     

•6381 středová podpěra štítu (4) 
•6380 krajní podpěra štítu (4) 
• 7942 pravý štít (2) 
• 7943 levý štít (2) 
   

 
Štíty patří nad přední a zadní stěny a 
slouží jako podpěra střešních trámů. Štíty 
jsou v jednom balení a je možno je 
zaměnit za jeden kus. Proto je opatrně 
oddělte dříve, než budete pokračovat.  

1 Umístěte středovou a krajní podpěru 
štítu na pravé a levé štíty. Krátká 
montážní příruba podpěry musí mířit do 
středu štítu. Použijte šrouby č. 
10-32x7/16“, podložky a čtyřhranné 
matice. Vytvořte 2 montážní celky. 

square nut – čtyřhranná matice 
FRONT – přední část 
bolt - šroub 

 

                                          Krátká montážní příruba musí směřovat 
                                          do středu štítu 
 
 
  

Krok 3            • Potřebné díly •    

                                                   Montáž střešního trámu    

•10462 střešní trám (2) (všechny vel.) 
•7912 (střešní trám (2) (1217) 
•7912 (střešní trám (4) (1224) 
•7912 (střešní trám (6) (1231) 
   

 

 

 
 
 

 
 
Střešní trámy spojují štíty a nosník a 
podpírají střechu. 
 

1 Vyrovnejte otvory na 2 střešních 
trámech, otočte je zády k sobě a spojte je 
pomocí 4 šroubů č. 10-32/16“ a 
čtyřhranných matic. 

 
 
 
 
 
 
small holes on top – malé otvory jsou nahoře 
square nut – čtyřhranná matice 
bolt - šroub 

 
assambled – smontované 
end view – pohled z boku 
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Krok 4            • Potřebné díly •    

 BW16                                  Montáž podlahového rámu 12x10  

•8532 pravý zadní rám (1) 
•8531 levý zadní rám (1) 
•7837 boční rám (2) 
•7834 pravý přední rám (1) 
•7835 levý přední rám (1) 
•7517 spodní dveřní lišta (1) 
•7560 práh (1) 
   

 
 
Zadní podlahový rám tvoří 2 kusy. Otvory 
v těchto kusech se budou překrývat, když je 
správně umístíte (viz obr. níže). 

1 Položte na sebe pravý a levý zadní rám tak, 
aby se otvory překrývaly a upevněte je pomocí 
8 šroubů a matic. Vytvořte 3 celky. Pro tento 
krok budete potřebovat 1 celek. 

2 Podlahové rámy umístěte podle obrázku a 
v každém rohu je spojte pomocí 2 šroubů 
(zespodu, matice jsou pak umístěny shora). 

3 Změřte rám příčně. Pokud jsou oba příčné 
rozměry stejné, jsou části podlahového rámu 
spojeny v pravém úhlu.  

 
 

4 Na každé straně zvolte místo pro postranní 
dveře, směrem k zadní části budovy. Připojte 
spodní dveřní lištu a spojovací díl (drážkou 
směrem ven) pomocí ¼“ šroubů a matic jako na 
obrázku. Dále viz krok 12 pro instalaci zadních 
dveří. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Zatím ještě nepřipevňujte podlahový rám 
k podkladu. Budova se ukotví, až bude 
postavena. 

 

Jednotlivé části rámu musejí přiléhat v pravém 
úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se 
nebudou překrývat otvory na přiléhajících 
dílech. 

 

 
STEP – KROK 
rear frame – zadní rám 
side frame – boční rám 
FRONT – VPŘED 
SIDE – boční 
REAR – zadní 
square nut – čtyřhranná matice 
bolt – šroub; level – vyrovnejte 

 

Malé otvory směřují ven  

Drážka směřuje ven 

Drážka 
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Krok 5  • Potřebné díly •    

 BW17            Montáž podlahového rámu 
             12x17, 12x24, 12x31 

•8532 pravý zadní rám (1) 
•8531 levý zadní rám (1) 
•7914 boční rám (viz níže) 
•7857 nosná podpěra (níže) 
 

•7837 boční rám (2) 
•7834 pravý přední rám (1) 
•7835 levý přední rám (1) 
•7517 spodní dveřní lišta (1) 
•7560 práh (1) 

 
Zadní podlahový rám tvoří 2 kusy. Otvory v těchto 
kusech se budou překrývat, když je správně 
umístíte (viz obr.). 

1 Položte na sebe pravý a levý zadní rám tak,  
aby se otvory překrývaly a upevněte je pomocí 8 
šroubů a matic. Vytvořte 3 celky. Pro tento krok 
budete potřebovat 1 celek. 

2 Podlahové rámy umístěte podle obrázku a 
v každém rohu je spojte pomocí 2 šroubů 
(zespodu, matice jsou pak umístěny shora). Při 
instalaci bočního rámu 7914 se ujistěte, že jsou 
otvory 1“ v koncových částech rámů umístěny 
směrem k zadní části budovy.  

3 Upevněte boční rámy k nosné podpěře pomocí 
4 šroubů (nalézají se zespodu, matice pak nahoře). 

UPOZORNĚNÍ 
Utáhněte první skupinu otvorů. Viz boční spoje.

vyrovnej 
 

4 Změřte rám příčně. Pokud jsou oba příčné rozměry 
stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém 
úhlu. 

5 Na každé straně zvolte místo pro postranní dveře, 
směrem k zadní části budovy. Připojte spodní dveřní lištu 
a spojovací díl (drážkou směrem ven) pomocí ¼“ šroubů a 
matic jako na obrázku. Dále viz krok 12 pro instalaci 
zadních dveří. 

UPOZORNĚNÍ 
Zatím ještě neupevňujte podlahový rám 
k podkladu. Budova se ukotví, až bude 
postavena.

Jednotlivé části rámu musejí přiléhat v pravém úhlu a musí 
být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na 
přiléhajících dílech. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
K bočnímu rámu 7914 připevněte přídavný boční rám 
7914 a nosnou podpěru 7857 pomocí bočního spoje. Zadní 
rám umístěte dozadu a upevněte pomocí zadního rohového 
spoje. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x31 
K bočnímu rámu 7914 připevněte 2 přídavné boční rámy 
7914 a podpěru 7857 pomocí bočního spoje. Umístěte 
zadní rám do zadní části smontovaného dílu a upevněte 
pomocí zadního rohového spoje.  
 

STEP – KROK; square nut – čtyřhranná matice; bolt – šroub; SIDE—BOČNÍ; REAR – ZADNÍ; FRONT - PŘEDNÍ STRANA; level – vyrovnat; slot - drážka 

Malé otvory směřují ven 
Boční rám  

Zadní rám 140 7/8" 

Drážka směřuje ven 
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Krok 6            • Potřebné díly •    

 BW18                                       Rohy pro všechny velikosti     

• 7824 rohový stěnový panel (4) 
• 7825 přední stěna (2) 
• 7822 hlavní stěnový panel (2) 
  

 
Pod každý vrut a šroub ve stěnách patří 
podložka. 

1 Rohový panel umístěte do rohu 
podlahového rámu (viz obr.). Nejširší 
část rohového panelu musí být umístěna 
podélně budovy, čímž vytvoříte 4 rohy. 
Pomocí čtyř vrutů upevněte rohový 
panel k podlahovému rámu.  
Rohový panel podepřete štaflemi do 
doby, než upevníte stěnu. 

2 Přední rohové panely umístěte do 
předních rohů podlahového rámce (viz 
obr.).  

3 Hlavní stěny umístěte k zadním 
rohovým panelům (viz obr.). 
 
UPOZORNĚNÍ 
Ujistěte se, zda jsou panely umístěné a 
upevněné přesně podle obrázku. 
 

4 Pečlivě zkontrolujte čísla dílů na 
stěnách. Teprve poté pokračujte v práci. 
 
Jednotlivé části rámu musejí přiléhat 
v pravém úhlu a musejí být absolutně 
rovné, jinak se nebudou překrývat 
otvory na přiléhajících dílech. 
 
 

STEP = KROK; SIDE = BOČNÍ; FRONT = ČELNÍ; REAR = ZADNÍ 
TOP VIEW = POHLED SHORA; wide - širší  narrow - užší  

 

 

washer - podložka, bolt - šroub,  
        screw - vrut, square nut - čtyřhranná matice
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Krok 7            • Potřebné díly •    

                                                                 Rámy 12x10 
 
 
BW19   

● smontovaný zadní rám (1) 
● 7834 pravý přední rám (1) 
● 7835 levý přední rám (1) 
● 7837 boční rám (2) 
●7950 boční středová lišta (1) 
●7949 boční středová lišta (1) 
●7951 podpůrná lišta (1)

 
Části středního rámu zpevňují boční a zadní 
stěny. 

UPOZORNĚNÍ 
Před instalací středních rámů se rozhodněte, 
kam chcete umístit vstupní dveře. Středový rám 
instalujte na 2 místa.  

1 Smontovanou část zadního rámu 
přišroubujte pomocí vrutů k hlavním stěnovým 
panelům.   
 

2 Pravý a levý přední rám přišroubujte 
stejným způsobem k předním stěnovým 
panelům.  
 
 

3 Boční rám přišroubujte pomocí vrutů k rohovým 
panelům. V místech, kde se překrývá se zadním 
rámem, jej upevněte pomocí 2 šroubů a matic. 
4 Boční středové lišty přišroubujte pomocí vrutů 
k rohovým panelům. Překrývající se části spojte 
pomocí šroubů.  
 

5 Upevněte podpůrný sloup k bočnímu rámu a 
boční středové listě pomocí šroubů a matic (viz 
obrázek). Rohový panel lehce ohněte, abyste mohli 
přitáhnout vruty zvnějšku. Viz krok 12 pro instalaci 
zadních dveří.  

 
STEP - krok, bolt - šroub, screw - vrut, square nut - čtyřhranná matice, SIDE – BOČNÍ, REAR - ZADNÍ
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Krok 8  • Potřebné díly •   
                   Rámy 12x17, 12x24, 12x31 
 
 
BW20   

● smontovaný zadní rám (1) 
● 7834 pravý přední rám (1) 
● 7835 levý přední rám (1) 
● 7917 nosný sloup (viz níže) 
●7914 boční rám (viz níže) 

 

•7837 boční rám (2) 
•6228 rámová podpěra (4) 
•7949 boční středová lišta (1) 
•7951 podpůrný sloup (1) 

Části středního rámu zpevňují boční a zadní stěny. 
UPOZORNĚNÍ 

Před instalací středních rámů se rozhodněte, kam chcete 
umístit vstupní dveře. Středový rám instalujte na 2 místa. 
  
1 Smontovanou část zadního rámu přišroubujte pomocí 
vrutů k hlavním stěnovým panelům.   
2 Pravý a levý přední rám přišroubujte stejným 
způsobem k předním stěnovým panelům.  
3 4 rámové podpěry přišroubujte do středu 2 nosných 
sloupů pomocí 2 šroubů a matic.  
4 Boční rám 7914 přišroubujte k zadnímu rohovému 
panelu pomocí vrutů. Ujistěte se, že jste nainstalovali 
soupravu otvorů 1“ v koncové části rámu tak, aby 
směřovala k zadní části budovy. V místech, kde se zadní 
rám překrývá s bočním rámem v rohu, přišroubujte 
pomocí 2 šroubů a matic.  

 

Pomocí 2 šroubů a matic v první sadě otvorů přišroubujte 
opačný konec rámové podpěry k nosnému sloupu. Přišroubujte 
podpěru nosníku k nosnému sloupu pomocí jednoho vrutu 
v prvním otvoru na sloupu. Smontovaný sloup podepřete 
štaflemi. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Na každé straně budovy instalujte 2 smontované sloupy a 2 
extra boční rámy 7914.             
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x31 
Na každé straně budovy instalujte 3 smontované sloupy a 4 
extra boční rámy 7914. 
 
5 Boční rám přišroubujte pomocí vrutů k přednímu rohovému 
panelu. Překryté části upevněte v rohu. V druhé sadě otvorů 
připevněte opačný konec k rámové podpěře na sloupu. Vnikne 
mezera mezi bočním rámem a sloupem. 
6 Přišroubujte pomocí vrutů boční středovou lištu k zadnímu 
rohovému panelu.  
7 Pomocí šroubů a matic připevněte podpůrný sloup 
k bočnímu rámu a boční středové liště (viz obr.). Lehce 
ohněte rohový panel od sloupu, abyste mohli zvenku 
přitáhnout šrouby. Viz krok 12 pro instalaci zadních dveří.  
 

STEP – KROK, FRONT OF BUILDING – PŘEDNÍ ČÁST BUDOVY, 1st 
SET OF HOLES – 2. SADA OTVORŮ, 2nd SET OF HOLES – 2. SADA 
OTVORŮ, 1st HOLE ON COLUMN – PRVNÍ OTVOR NA SLOUPU, GAP - 
MEZERA 
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Krok 9            • Potřebné díly •    

                                                               Rámy 12x10 
 
 
BW21   

● 7839 přední sloup (2) 
● 7834 pravý přední rám (1) 
● 7835 levý přední rám (1) 
● 7831 překlad (1) 
● 7838 boční horní lišta (2) 
● 7958 dveřní lišta (1)  

 
Horní části rámu zpevňují boční stěny a slouží k 
připojení štítů, které podepírají střechu. 
  

1 Přední sloupy připevněte pomocí šroubů a 
matic k dolní a prostřední části předních rámů. 
Okraj s 2 otvory na každém konci musí 
směřovat směrem ven. Odklopte přední panel od 
sloupu, abyste mohli přitáhnout šrouby a 
matice.   
 

2 Pravý a levý přední rám přišroubujte 
pomocí 4 vrutů k horní části předních stěnových 
panelů.  
 
  

3 Nad rámy a sloupy umístěte a přišroubujte 
překlad pomocí šroubů. 
 

4 Smontovaný zadní rám umístěte na hlavní stěnu 
a upevněte jej pomocí vrutů.  
 

5 Pomocí vrutů přišroubujte boční horní lišty 
k rohovým panelům. K boční liště přišroubujte 
pomocí šroubu podpůrný sloup.  
 

6 Dveřní lištu umístěte z vnitřní strany boční horní 
lišty, aby se dotýkala podpůrného sloupu. Krátkou 
obrubu lišty ponechejte vespod, pomocí 4 vrutů 
připevněte boční lištu k dveřní liště v 2., 3., 4. a 5. 
otvoru v podpůrném sloupu. Instalace zadních dveří 
viz krok 12. 

 
INSIDE – ZEVNITŘ, STEP – KROK, SIDE TOP ANGLE – BOČNÍ HORNÍ LIŠTA, LONG FLANGE – DLOUHÁ OBRUBA, SHORT 
FLANGE – KRÁTKÁ OBRUBA, TRACK – DVEŘNÍ LIŠTA, 2 HOLES – 2 OTVORY, FACING INSIDE - SMĚŘUJE DOVNITŘ, 
FRONT OF... - PŘEDNÍ STRANA BUDOVY, bolt - šroub, screw - vrut, square nut – čtyřhranná matice
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Krok 10   • Potřebné díly •   
                          Rámy 12x17, 12x24, 12x31 
 
 
BW22   

● 7839 přední sloup (2) 
● 7834 pravý přední rám (1) 
● 7835 levý přední rám (1) 
● 7831 překlad (1) 

 

● smontovaný zadní rám (1) 
● 7915 boční horní lišta (viz níže) 
● 7838 boční horní lišta (2) 
● 7958 dveřní lišta (1)  

 
Horní části rámu zpevňují boční stěny a slouží k 
připojení štítů, které podepírají střechu. 

1 Přední sloupy připevněte pomocí šroubů a 
matek k dolní a prostřední části předních rámů. 
Okraj s 2 otvory na každém konci musí 
směřovat směrem ven. Odklopte přední panel od 
sloupu, abyste mohli přitáhnout šrouby a 
matice.   

2 Pravý a levý přední rám přišroubujte 
pomocí 4 vrutů k horní části předních stěnových 
panelů.  

3 Nad rámy a sloupy umístěte a přišroubujte 
šrouby překlad.  

4 Smontovaný zadní rám umístěte na hlavní 
stěnu a upevněte jej pomocí vrutů.  

5 Boční horní lišty 7915 přišroubujte pomocí 
vrutů k sloupu trámu a zadním rohovým 
panelům. 
  

6 Boční horní lišty 7838 upevněte pod 7915 a 
přišroubujte je pomocí vrutů k předním rohovým 
panelům. Připevněte překrývající se části (2 ½“ 6 
cm) pomocí 2 šroubů a matic. Boční lišty se 
překrývají s předními a zadními rámy v rozích. 
Podpůrný sloup přišroubujte pomocí jednoho 
šroubu a matice k boční horní liště. 
7 Dveřní lištu umístěte z vnitřní strany boční horní 
lišty, aby se dotýkala podpůrného sloupu. Krátkou 
obrubu lišty ponechejte vespod, pomocí 4 vrutů 
připevněte boční lištu k dveřní liště v 2., 3., 4. a 5. 
otvoru v podpůrném sloupu. Instalace zadních dveří 
viz krok 12. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU 12x24 
Zopakujte montáž dílu boční horní lišty, použijte 2 přídavné 
lišty 7915. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU 12x31 
Zopakujte montáž dílu boční horní lišty, použijte 4 přídavné 
lišty 7915. 

 

 
INSIDE – ZEVNITŘ, STEP – KROK, SIDE TOP ANGLE – BOČNÍ HORNÍ LIŠTA, LONG FLANGE – DLOUHÁ OBRUBA, SHORT 
FLANGE – KRÁTKÁ OBRUBA, TRACK – DVEŘNÍ LIŠTA, 2 HOLES – 2 OTVORY, FACING INSIDE - SMĚŘUJE DOVNITŘ, 
FRONT OF... - PŘEDNÍ STRANA BUDOVY, bolt - šroub, screw - vrut, square nut – čtyřhranná matice
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Krok 11            • Potřebné díly •    

                                 Stěny pro všechny velikosti 
BW23    

• 7322 hlavní stěnový panel (viz níže) 
• 7823 střední stěnový panel (1) 

 
Každý panel má na jedné straně vypouklou část. 
Vypouklou část jednoho panelu umístěte pod 
vypouklou část druhého panelu. Vynechejte 
jeden hlavní stěnový panel v místě pro vstupní 
dveře. 

1 Přišroubujte hlavní stěnové panely v horní i 
dolní části pomocí vrutů.   

2 Pomocí vrutů přišroubujte středy každého 
panelu k středním rámům. Upevněte vypouklé 
části uprostřed pomocí 2 vrutů a jednoho šroubu 
s maticí.  
 
 

3 V zadním středu budovy upevněte stejným 
způsobem středový stěnový panel. 
 

POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Na každé straně budovy instalujte 3 přídavné hlavní stěnové 
panely.                  
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x31 
Na každé straně budovy instalujte 6 přídavných hlavních 
stěnových panelů.                                            

                    

 
 
STEP – KROK, crimbed.... – vypouklou částí dospodu, square nut – čtyřhranná matice, screw – vrut, washer – 
podložka 

 

vruty do rámu 
STŘEDOVÝ STĚNOVÝ PANEL 

vruty do rámu 

široké zvlnění    úzké zvlnění 

vrut do zvlnění 

šroub do 
panelu 

vrut do zvlnění 

vruty do rámu 

Na nosných sloupech upevněte zvlnění pomocí 
šroubu, podložky a matice, dříve než budete 
instalovat vruty

Detail – střed panelu přišroubovaný (pomocí vrutů) 
k bočnímu rámu 

šroub a matice 
nepronikne bočním 
rámem v překryvu 
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Krok 12            • Potřebné díly •    

                                Zadní vstupní dveře pro všechny velikosti  
BW24    

• 7517 spodní lišta dveří (1) 
• 7560 práh (1) 
• 8530 styková lišta (1) 
• 7951 podpůrný sloup (1) 
• 7958 dveřní lišta (1)

 
Opakujte kroky týkající se montáže bočních 
vstupních dveří a pomocí tohoto obrázku 
začněte s instalací vstupních dveří ve dvou 
místech podél zadní stěny. Ať si vyberete 
jakékoliv umístění, budou se dveře vždy 
posouvat směrem do rohu budovy. 

1 Pomocí šroubů ¼“ a matic instalujte spodní 
lištu dveří a práh. 

2 Upevněte stykovou lištu shora dolů 
k zadnímu rámu a podpůrnému sloupu pomocí 
šroubů a matic a k stěně pomocí vrutů. 
Podpůrný sloup přišroubujte k zadním rámům. 
Lehce odkloňte zadní stěnový panel od sloupu, 
abyste mohli utáhnout šrouby a matice. 

3 Dveřní lištu umístěte z vnitřní strany boční horní 
lišty, aby se dotýkala podpůrného sloupu. Krátkou 
obrubu lišty ponechejte vespod, pomocí 4 vrutů 
připevněte boční lištu k dveřní liště v 2., 3., 4. a 5. 
otvoru v podpůrném sloupu.  

 
 
 

 

 
STEP – KROK, INSIDE OF... – STŘED BUDOVY, INSIDE – DOVNITŘ - Door Slide... – směr posuvu dveří, 
notch – drážka, door location option I – umístění dveří možnost I, door location option II – umístění dveří 
možnost II
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Krok 13            • Potřebné díly •    

Boční nebo zadní vstupní dveře pro všechny velikosti  
BW25    

• 7946 zárubeň (2) 
• 7948 kování (1) 
• 7972 konzola zámku (1) 
 

 
Dveřní zárubně zesilují dveřní otvor a 
vytvářejí potřebný okraj. Tento postup 
aplikujte na obě dveřní zárubně.  

 

1 Kování umístěte za stěnový panel ve 
směru posunu dveří. Panel přišroubujte ke 
kování pomocí vrutů.    
 

2 Zárubeň nasaďte na lem stěnového 
panelu a upevněte nahoře k liště, středem ke 
kování a dnem k spodní částí k rámu, 
použijte vruty č. 6Ax7/8" a oddělovače. 
Oddělovače umístěte dovnitř lemu stěny. 
 

3 Pomocí 3 vrutů připevněte vnější obrubu 
dveřní zárubně k stěně. 
 

4 Konzolu zámku upevněte na protější 
zárubeň v prostředním otvoru pomocí šroubu 
(bez zářezu).  
 
 
                                  

screw... – vrut (nahoře a dole) nebo šroub (uprostřed) 
door jamb – zárubeň 
panel – panel 
door track – dveřní lišta 
plastic... – plastový oddělovač mezi stěnou a lištou 
drill ... vyvrtejte otvor 1/4" + šroub 

                            

 
STEP – KROK, direction... - směr posuvu dveří, remove and... – odstraňte a znovu vložte vruty do panelu, (no slot) bolt – šroub bez drážky, 
square nut – čtyřhranná matice, screw - vrut
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Krok 14            • Potřebné díly •    

                         Nosné podpěry pro všechny velikosti  
BW26    

• 10460 pravá nosná podpěra (1) 
• 10461 levá nosná podpěra (1)  

 

1 Pomocí 5 šroubů (zevnitř) a matic 
(zvenku) upevněte pravé a levé podpěry  
k předním sloupům.  
 
Upozornění: pásy podpěr musejí směrovat 
k přední části budovy. 
 

 
bolt – šroub, square nut – čtyřhranná matice 
 

 
 

Krok 15            • Potřebné díly •    

                                                  Nosník 12x17, 12x24, 12x31 
    

• smontovaný nosník (viz níže) 
  

 

1 Smontovaný nosník umístěte nad sloupy a 
upevněte na každé straně pomocí 6 šroubů a 
matic. 

 

POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Instalujte 2 nosníky. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x31 
Instalujte 3 nosníky. 

       
 
                                                                
                                      

 
bolt – vrut, square nut – čtyřhranná matice
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Krok 16            • Potřebné díly •    

                                   Střešní trámy 12x17, 12x24, 12x31 
 
 
 
BW27    

• smontovaný pravý štít (1)  
• 10462 střešní trám (4)  
• smontovaný levý štít (1)  
• 6382 středová podpěra štítu (1)  
• 10462 smontovaný střešní trám (1)  
• 6372 opěra štítu (2)  

 

 

1 Zvedněte smontovaný pravý štít a upevněte 
jej na překladu pomocí šroubů a vrutů. 
2 V přední části umístěte k podpěrám štítu 
jednotlivé střešní trámy 10462.   

3 Zvedněte smontovaný levý štít a upevněte jej 
stejným způsobem.  

4 Spojte pravé a levé štíty se středovou 
podpěrou štítu. Použijte při tom 3 šrouby a 
matice (ve středových otvorech). 

5 Podél okrajů pravých a levých štítů nalepte 
izolační pásku (viz obrázek). Pásku ustřihněte. 
 
 

 

6 Jednotlivé střešní trámy instalujte směrem 
nalevo stejným způsobem. Přes okraj středového 
štítu přesuňte smontovaný střešní trám 10462 a 
upevněte pomocí šroubů a matic.   

7 Opěru štítu připevněte ke středovému střešnímu 
trámu za předním štítem. Na konec opěry umístěte 
mezi střešní trámy příchytku. Srovnejte otvory a 
opěru upevněte pomocí 2 šroubů.  

8 Spodní konec opěry přišroubujte pomocí 2 
šroubů k středové přírubě štítu. 

9 Ve smontovaném dílu nosníku jsou opěry štítu 
připojeny mezi středovým střešním trámem a 
středovým štítem. 

UPOZORNĚNÍ 
Dokud nenamontujete všechny opěry štítu, 
neutahujte šrouby a matice. 

 
STEP – KROK, square nut – čtyřhranná matice, bolt - šroub, screw - šroub 

 

izolační páska 
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Krok 17       • Potřebné díly •    

                                   Střešní trámy 12x17, 12x24, 12x31 
 
 
 
BW28    

• smontovaný pravý štít (1)  
• smontovaný levý štít (1)  
• 7912 střešní trám (4) 
• 6382 středová podpěra štítu (1)  
• 7912 smontovaný střešní trám (1)  
• 6372 opěra štítu (2)  

 

 

1 Pomocí všech vrutů upevněte štíty k zadnímu 
rámu. 

2 Stejným způsobem instalujte jednotlivé 
střešní trámy 7912 a středovou podpěru štítu v 
zadní části.    

3 Upevněte smontovaný střešní trám 7912 a 
opěry.  

4 K zadní části budovy upevněte opěru štítu.  
 
 

 

 
STEP – KROK, square nut – čtyřhranná matice, bolt - šroub, screw – šroub, GABLE – ŠTÍT, REAR FRAME – 
ZADNÍ RÁM, DOOR TRACK – DVEŘNI LIŠTA 

 

UPOZORNĚNÍ: pro zadní vstupní dveří 
používejte pouze vrták 3/32", abyste uvolnili 
otvory ve štítu skrze zadní rám do lišty. 
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Krok 18            • Potřebné díly •    

                                                            Střešní trámy 12x10 
 
 
 
BW29    

• smontovaný pravý štít (2)  
• smontovaný levý štít (2)  
• 6382 středová podpěra štítu (2) 
• 10462 střešní trám (4)  
• 10462 smontovaný střešní trám (1)  
• 6372 opěra štítu (2)  

 

 

1 Zvedněte smontovaný pravý štít a upevněte 
jej na překladu pomocí šroubů a vrutů. 
2 Zvedněte smontovaný levý štít a upevněte jej 
stejným způsobem. 

3 Jednotlivé střešní trámy upevněte k 
podpěrám štítů pomocí šroubů a matic. 

4 Stejným způsobem upevněte štíty na levé 
straně budovy.  

5 Spojte pravé a levé štíty se středovou 
podpěrou štítu. Použijte při tom 3 šrouby a 
matice (ve středových otvorech). 

6 Podél okrajů pravých a levých štítů nalepte 
izolační pásku (viz obrázek). Pásku ustřihněte. 
 
  
 

7 Jednotlivé střešní trámy instalujte směrem 
nalevo stejným způsobem. Přes okraj středového 
štítu přesuňte smontovaný střešní trám a 
upevněte.   

8 Opěru štítu připevněte ke středovému střešnímu 
trámu za předním štítem. Na konec opěry umístěte 
mezi střešní trámy příchytku. Srovnejte otvory a 
opěru upevněte pomocí 2 šroubů.  

9 Spodní konec opěry přišroubujte pomocí 2 
šroubů k středové přírubě štítu. 

UPOZORNĚNÍ 
Dokud nenamontujete všechny opěry štítu, 
neutahujte šrouby a matice. 

10 Zopakujte kroky 8 a 9 pro zadní část budovy. 

 
STEP – KROK, square nut – čtyřhranná matice, bolt - šroub, screw - šroub 

 
 
 
 
 
 

izolační páska 



 27

Krok 19   Pravé úhly u budov všech velikostí 
 
 
 
BW30   
 

 

1 Ve spodní i horní části je potřeba budovu 
srovnat do pravých úhlů, proto změřte příčné 
rozměry z rohu do rohu. 

2 Použijte provázek a zkontrolujte, zda jsou 
strany a zadní část budovy rovné, zda neuhýbají 
dopředu ani dozadu.  

3 Podlahový rám srovnejte. Kde je to nutné, 
použijte dřevěné podložky.  

4 Totéž proveďte v přední části budovy. 

5 Nyní můžete přední rám ukotvit do betonu 
(viz obr). 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
Otvor pro dveře (2,41) musí být zachován. Změřte 

rozměr mezi pravou a levou nosnou podpěrou. 

 
STEP – KROK 

 

levá podpěra lišty 
pravá podpěra 
lišty 

Před ukotvením použijte 
provázek 
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Krok 20            • Potřebné díly •    

                 Rohové střešní panely pro všechny velikosti 
 
 
 
BW31    

• 7826 pravý střešní panel (2)  
• 7827 levý střešní panel (1) 
 

 
Střešní panely se nejlépe instalují ze štaflí. Pod 
každý šroub a vrut patří podložka. Jako podpěru 
pro překlad položte uprostřed dřevěné prkno 
2x4, aby se práh neprohýbal a ve štítu se 
nevytvořily nerovnosti. 
1 Pravý střešní panel umístěte v předním 
levém rohu a upevněte štít a střešní trámy 
pomocí šroubů a vrutů (viz obr.). Spodní konec 

panelů zatím k boční horní liště nepřipevňujte. 
 
Upozornění: dodržujte předepsaný postup, aby 
byly díly řádně spojeny.  

 

2 Levý střešní panel instalujte na pravé straně 
podle obrázku. Odeberte podpěru překladu.  
 

3 Dočasně umístěte druhý pravý střešní panel podle 
obrázku. Později jej odstraníte. Zatím neupevňujte 
levý zadní panel. 

 

 

 
STEP – KROK, FRONT – VEPŘEDU, screw - vrut, bolt - šroub, nut - matice, washer – podložka, gable – štít, 6 thru 9 - 6 
skrz 9 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
Pokud otvory ve střešním 
trámu neodpovídají otvorům 
ve střešních panelech, 
posuňte budovou zleva 
doprava. Pokud to nepomůže, 
pak není budova postavena 
rovně. Vypodložte rohy, aby 
byly otvory umístěné 
správně. 

 

LEVÝ ROHOVÝ STŘEŠNÍ PANEL 
vruty do střešního trámu 

oválné 
otvory 
nahoře 

oválné 
otvory 
nahoře 

upevněte 
v 
překryvu 

upevněte 
v 
překryvu 

malé 
otvory 
dole 

malé 
otvory 
dole 

upevněte 
ke štítu 

upevněte 
ke štítu vruty do 

trámu 
vruty do 
trámu 

PRAVÝ ROHOVÝ STŘEŠNÍ PANEL
vruty do střešního trámu 

 

1. panel 

2. panel 
3. panel 
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Krok 21            • Potřebné díly •    

                                                              Střešní panely 12x10  
BW32    

• 7828 středový střešní panel (2) 
 
  

 

 

1 Středový střešní panel umístěte tak, aby 
překrýval zvlnění levého rohového střešního 
panelu. Překrývající se část upevněte ve středu 
zvlnění pomocí šroubu a matice. Připevněte k 
střešnímu trámu. 

2 Izolační pásku ustřihněte na 4 části o délce 
cca 5 cm.  

3 Spoj na vrcholu budovy překryjte izolační 
páskou. Po instalaci každého střešního panelu 
pásku odmotejte a zamáčkněte ji přes otvor na 
hřebenu. Zatím pásku nestříhejte.  

4 Středový střešní panel umístěte na levou 
stranu budovy. Na horním konci panelu 
upevněte první vystouplou část panelu pomocí 
šroubu a matice. Přes hlavičky šroubů přetáhněte 
2 pásky. Zbylé 2 pásky si ponechejte pro další 
překryv. Nezapomeňte, že vypouklou část vždy 
překrývá širší zvlnění vedlejšího panelu. 
 

 

 
 
 
 
                               

 
STEP – KROK, square nut – čtyřhranná matice, bolt – šroub, screw - vrut 

 
 
 
 

 

STŘEDOVÝ STŘEŠNÍ PANEL 
vruty do střešního trámu 

oválné 
otvory 
nahoře 

upevněte 
v 
překryvu 

vruty do 
střešního 
trámu 

malé 
otvory 
dole 

dodržujte postup pro 
upevnění 

levý střešní panel 

středové střešní 
panely pravý střešní 

panel 

vpředu 

izolační 
páska 

první druhý 
vzadu 

izolační páska 

vypouklá část je vždy překryta 
širším zvlněním vedlejšího panelu 
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Krok 22            • Potřebné díly •    

                                    Střešní panely 12x17, 12x24, 12x31 
BW33    

• 7828 středový střešní panel (viz níže) 
 
  

 

 

1 Středový střešní panel umístěte tak, aby 
překrýval zvlnění levého rohového střešního 
panelu. Překrývající se část upevněte ve středu 
zvlnění střešního panelu pomocí šroubu a 
matice. Připevněte k střešnímu trámu. 

2 Izolační pásku ustřihněte na 4 části o délce 
cca 5 cm.  

3 Spoj na vrcholu budovy překryjte izolační 
páskou. Po instalaci každého střešního panelu 
pásku odmotejte a zamáčkněte ji přes otvor na 
hřebenu. Zatím pásku nestříhejte.  

4 Středový střešní panel umístěte na levou 
stranu budovy. Na horním konci panelu 
upevněte první vystouplou část panelu pomocí 
šroubu a matice. Přes hlavičky šroubů přetáhněte 
2 pásky. Ostatní pásky uschovejte pro 2., 4. a 5. 
překryv. Nezapomeňte, že je vypouklá část vždy 
překryta širším zvlněním vedlejšího panelu.  
Celý proces opakujte u dalších 2 středových 
střešních panelů. 

POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Uřízněte 12 pásků (5 cm). Na každé straně budovy jsou 
umístěny 3 extra středové střešní panely. Upevněte 7. a 8. 
překryv a na hlavičku šroubu nalepte pásku společně s 
krytkami. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Uřízněte 16 pásků (5 cm). Na každé straně budovy je umístěno 
6 extra středových střešních panelů. Upevněte 7., 8., 10. a 11. 
překryv a na hlavičku šroubu nalepte pásku společně s 
krytkami. 
 

 
 

 
 
 
 
                              

 
STEP – KROK, square nut – čtyřhranná matice, bolt - šroub, screw - vrut 

 
 
 

STŘEDOVÝ STŘEŠNÍ PANEL 
vruty do střešního trámu 

oválné 
otvory 
nahoře 

upevněte 
v 
překryvu 

vruty 

malé 
otvory 
dole 

 

levý střešní panel 
středové střešní 
panely pravý střešní panel 

vpředu 

izolační 
páska 

první čtvrtý
vzadu 

u horní příruby upevněte vypouklé části pomocí šroubů, podložek a matic, dříve 
než použijete vruty 

 

druhý pátý 

izolační páska 



 31

 

Krok 23            • Potřebné díly •    

                                                            Hřeben střechy 12x10 
BW34    

• 7828 středový střešní panel (2) 
• 7843 hřeben střechy (1) 
● 7827 levý střešní panel (1) 
● 6874 hřeben střechy (1) 
  

 

1 Na přechodnou dobu odeberte pravý zadní 
střešní panel.  
 

2 Instalujte 2 středové střešní panely. Upevněte 
vypouklé překryvy 2. střešního panelu pomocí 
šroubu a matice. Přes hlavičky šroubů přelepte 2 
pásky. Pokračujte v izolování. 
 

3 Instalujte pravý a levý střešní panel na 
zadních štítech. Dodržujte předepsaný postup pro 
upevnění.   

 

 

4 Umístěte hřeben 7843 v dokončené přední 
části střechy. 
 

5 Umístěte druhý hřeben 6874 tak, aby 
překrýval první hřeben. Spojte otvory a 
přišroubujte je šrouby.   
 

6 Připevněte spodní konec panelů k boční horní 
liště pomocí vrutů. 
 

 
STEP – KROK, bolt – šroub, square nut – čtyřhranná matice, screw - vrut 
 

tento konec 
neupevňujte 

tento konec 
neupevňujte izolační páska
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Krok 24            • Potřebné díly •    

                                 Hřeben střechy 12x17, 12x24, 12x31 
BW35    

• 7828 středový střešní panel (níže) 
• 7843 hřeben střechy (viz níže) 
● 7827 levý střešní panel (1) 
● 6874 hřeben střechy (1) 
  

1 Pokračujte v izolování a upevňování překryvů.  

 

2 Umístěte hřeben 7843 na dokončenou přední 
část střechy. 
 

3 Instalujte 2 středové střešní panely.   
 

4 Umístěte druhý hřeben 7843 tak, aby překrýval 
první hřeben. Spojte otvory a přišroubujte je 
pomocí vrutů. 
 

5 Dočasně sejměte pravý střešní panel. Instalujte 
4 středové střešní panely.    
 

6 Instalujte pravý a levý střešní panel na zadní 
štíty. Dodržujte předepsaný postup pro upevnění. 
 

7 Umístěte třetí hřeben 6874 tak, aby překrýval 
druhý hřeben. Spojte otvory a přišroubujte je 
pomocí vrutů. 
 

8 Připevněte spodní konec panelů k boční horní 
liště pomocí vrutů. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Nahraďte hřeben 6874 přídavným hřebenem 7843 a hřeben 
6874 instalujte v zadní části budovy. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x31 
Nahraďte hřeben 6874 2 přídavnými hřebeny 7843 a hřeben 
6874 instalujte v zadní části budovy. 

 
STEP – KROK, bolt – šroub, square nut – čtyřhranná matice, screw – vrut, weather... – izolační páska 
  

tento konec 
neupevňujte 

tento konec 
neupevňujte 
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Krok 25            • Potřebné díly •    

                                                               Střešní lišta 12x10 
BW36    

• 5220 boční střešní lišta (2) 
• 6014 boční střešní lišta (2) 
• 7846 pravé skosení (2) 
• 7845 levé skosení (2) 
  

 

1 Boční střešní lištu připojte na všech stranách 
budovy k spodnímu konci střešního panelu pomocí 
vrutů (ve všech místech, kde se panely překrývají). 
 

UPOZORNĚNÍ 
Jeden vrut připevní oba kusy lišty v překryvu. 
 

2 Umístěte levé a pravé skosení ke koncům 
střechy, přičemž skosení se bude nacházet pod 
hřebenem, avšak na boční liště střechy. Skosení 
upevněte pomocí šroubu ke středu vypouklé části 
střešního panelu. 
 
 

3 Sešroubujte vypouklou část střešního panelu, 
skosení, krytku a hřeben střechy dohromady 
(šrouby a matice). Stejným způsobem upevněte 
druhou krytku.   
 

4 Pomocí palce a ukazováčku ohněte dolní okraj 
boční střešní lišty v rohu tak, aby bylo možné do 
levých a pravých rohů umístit krytku střešní lišty.

 
5 Skosení připevněte pomocí vrutu k boční liště 
a střešnímu panelu. 
 

6 Pomocí vrutu připevněte krytky střešní lišty k 
boční liště. 
 
 

 
STEP – KROK, bolt – šroub, square nut – čtyřhranná matice, screw – vrut, left rake – levé skosení, right rake – 
pravé skosení, roof trim cap – krytka střešní lišty, side roof trim – boční lišta, peak cap - krytka 
 

 
 

logo Arrow do přední 
části budovy 

stlačte krytku dovnitř 
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Krok 26            • Potřebné díly •    

                                        Střešní lišta 12x17, 12x24, 12x31 
BW37    

• 5220 boční střešní lišta (viz níže) 
• 6014 boční střešní lišta (2) 
• 7845 levé skosení (2) 
• 7846 pravé skosení (2) 
  

 

1 Boční střešní lištu připojte na všech stranách 
budovy k spodnímu konci střešního panelu pomocí 
vrutů (ve všech místech, kde se panely překrývají). 
 

UPOZORNĚNÍ 
Jeden vrut připevní oba kusy lišty v překryvu. 
 

2 Umístěte levé a pravé skosení ke koncům 
střechy, přičemž skosení se bude nacházet pod 
hřebenem, avšak na boční liště střechy. Skosení 
upevněte pomocí šroubu ke středu vypouklé části 
střešního panelu. 
 

3 Sešroubujte vypouklou část střešního panelu, 
skosení, krytku a hřeben střechy dohromady 
(šrouby a matice). Stejným způsobem upevněte 
druhou krytku.   
 

4 Pomocí palce a ukazováčku ohněte dolní okraj 
boční střešní lišty v rohu tak, aby bylo možné do 
levých a pravých rohů umístit krytku střešní lišty.

 
5 Skosení připevněte pomocí vrutu k boční liště 
a střešnímu panelu. 
 

6 Pomocí vrutu připevněte krytky střešní lišty k 
boční liště. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x24 
Instalujte přídavnou boční střešní lištu 5220 směrem k zadní 
části budovy. 
 
POKUD STAVÍTE BUDOVU A 12x31 
Instalujte 2 přídavné boční střešní lišty 5220 směrem k 
zadní části budovy. 

 
STEP – KROK, bolt – šroub, square nut – čtyřhranná matice, screw – vrut, left rake – levé skosení, right rake – 
pravé skosení, roof trim cap – krytka střešní lišty, side roof trim – boční lišta, peak cap - krytka 
 

 
 

 
                                                                                        

logo Arrow do přední 
části budovy 

stlačte krytku 
dovnitř 
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Krok 27            • Potřebné díly •    

  Boční nebo zadní vstupní dveře pro všechny velikosti 
 
BW38    

• 10474 dveře (1)  
• 3719 kování dveřní kliky (1) 
● 7947 vertikální dveřní kování (1) 
● 10497 horizontální kování (2) 
  

 
 

UPOZORNĚNÍ 
Mají-li se dveře posouvat zleva doprava 
(otevírání), umístěte dveře s otvory pro kliku na 
levou stranu. Pokud chcete, aby se dveře 
posouvaly (otevíraly) zprava doleva, pak 
umístěte otvory pro kliku na pravé straně.  
Pod všechny šrouby a vruty patří podložka.  

1 Pomocí 1 šroubu upevněte ke dveřím kování 
a kliku (viz obr.). Zatím šroub nepřitahujte.   
 

2 Kování překlopte tak, aby se překrývalo s 
otvorem ve dveřích a přišroubujte vrutem.  

 
3 Vertikální kování přidržte ve středu vnitřní 
plochy dveří a upevněte je vrutem. Středové 
kování přišroubujte pomocí 2 vrutů nahoře i 
dole.  

 

4 Kliku upevněte pomocí druhého šroubu a oba 
šrouby utáhněte.  

 
5 V horní a dolní části nainstalujte 
horizontální kování a utáhněte 1 šroubem 
uprostřed. 
 

6 Podle obrázku přišroubujte spodní vedení 
posuvných dveří. 
 
 

STEP = KROK 
screw – vrut, lower door guide – spodní vedení dveří, handle – klika, square 
nut – čtyřhranná matice, bolt - šroub 

 
 
 
                       
POHLED Z BOKU 
horizontal... – horizontální kování; door – dveře; washer – podložka; guide – 
vedení dveří
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Krok 28            • Potřebné díly •    

  Boční nebo zadní vstupní dveře pro všechny velikosti 
 
BW39    

• smontované dveře (1) 
  

 
 

1 Pojezdy nasuňte na dveřní lištu (viz obr. 
pohledu z boku).   
 

2 Zevnitř budovy osaďte dveře za dveřní 
zárubně do spodní dveřní lišty.  

 
3 Horní část dveří umístěte tak, aby otvory ve 
dveřích souhlasily s otvory v pojezdech.  

 

4 Dveře připevněte ke dveřním pojezdům 
pomocí dvou vrutů č. 10Bx1/2" na jeden dveřní 
pojezd. 

 
UPOZORNĚNÍ 

Otvory v dveřních pojezdech Vám umožní 
seřízení dveří. Dveře umístěte do středových 
otvorů. 
 

 
POHLED Z BOKU 

STEP = KROK 
screw – vrub, lower door guide – spodní vedení dveří 

 
 
 
horizontal... – horizontální kování dveří 

 

seřizovací otvory 
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Krok 29            • Potřebné díly •    

                                           Vertikální lišty posuvných dveří 
 
BW40    

• pravá vertikální lišta 
• levá vertikální lišta  

 
 

1 Pravé a levé vertikální lišty připevněte 
volně k pravým a levým podpěrám pomocí 
¼-20x1/2" šroubů s vnitřním šestihranem a 
čtvercových matic. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Vyhledejte prosím příručku firmy Wayne 
Dalton, ve které je popsána montáž 
garážových dveří a různých komponentů. Tato 
příručka je přiložená k garážovým vratům. 
Návod pro uživatele Arrow použijte pro 
instalaci garážových vrat do budovy a 
bezpečnou instalaci kabelu. 
 
 
 

right track... – podpěra pravé lišty 
square nut – čtyřhranná matice 
                                       flagangle – stožárový úhelník 
                                       stud plate – závrtná destička 
                     hex head bolt – šroub s hlavou s vnitřním šestihranem 
                     jamb bracket (long) – kování zárubně (dlouhé) 
              left vertical track – levá vert. lišta 
                     jamb bracket (short) – kování zárubně (krátké) 
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Krok 30            • Potřebné díly •    

                                      Horizontální lišta posuvných vrat  
BW41    

• 7913 úchyt pružiny (2) 
  

 
 

1 Úchyty pružin instalujte k střešním 
trámům pomocí šroubů č. 10-32x7/16" a 
čtyřhranných matic č 10-32. 

2 Pravou a levou horizontální lištu 
upevněte pomocí šroubů a matic k pravé a 
levé vertikální liště (viz obr.) podle Návodu 
k použití firmy Wayne Dalton. 

3 Horizontální lišty upevněte volně k 
úchytům pružin pomocí šroubů s 
šestihrannou hlavicí ¼-20x1 ½" a ½-20 
čtyřhranných matic. Všechny šrouby a 
matice utáhněte. 
 

POZOR 
PŘI PRÁCI BUĎTE VELMI OPATRNÍ, 
DOKUD NEBUDOU VRATA ZCELA 
FUNKČNÍ.  
 

4 K oběma pružinám upevněte "S" háčky. 
Připevněte kladku a třmen kladky k 
opačným koncům pružin podle Návodu k 
montáži firmy Wayne Dalton. 
Smontovanou pružinu instalujte do úchytů. 
5 Navlečte lanko se sponou s 3 otvory. 
Připojte ho skrz otvor v stožárovém 
úhelníku, poté skrz pružinu a úchyt. 
Utáhněte a k volnému konci lanka připojte 
sponu s 3 otvory.  
 

 
 
 
STEP = KROK, roof beam – střešní trám, square nut – čtyřhranná matice, horizontal track 
– horizontální lišta, hex head bolt – šroub s hlavicí s vnitřním šestihranem, spring – 
pružina, "S" hook – "S" háček, hex nut – šestihranná matice, steel sheave – ocelová kladka, 
hole clip – spona s 3 otvory, snubber cable – přidržovací lanko, flagangle – stožárový 
úhelník 
 

 
 
 
 
Upozornění 
Zkontrolujte všechna upevnění a kování, abyste se ujistili, že 
jsou bezpečně utažená a upevněná. 

 
flagangle – stožárový úhelník, snubber cable – přidržovací lanko, 3hole clip – spona s 3 otvory

 

 
Pozor 

Ujistěte se, že lanka nedrhnou a/nebo že se kladky při 
otevírání/zavírání dveří nezastavují v liště. Zkontrolujte 

pružiny, zda jsou obě stejně natažené. Je to velmi důležité 
pro správnou funkčnost vrat. 
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Krok 31            • Potřebné díly •    

             Zárubně předních vrat pro všechny velikosti 
BW42    

• 7830 pravá zárubeň (1) 
● 7829 levá zárubeň (1) 
  

 
 

1 Pravou a levou zárubeň umístěte k pravým 
a levým podpěrám (konec s drážkou nahoře, 
směrem dovnitř budovy). 
 

2 Dlouhou přírubu připevněte k podpěře a 
krátkou přírubu k přednímu stěnovému panelu 
pomocí vrutů a podložek. 
 
 

 

 
 
 
 

 
STEP – KROK 
 



 40

 
VT1210-A      VT1217-A  VT1224-A   VT1231-A 
697.68608-A 697.68609-A 697.68610-A 697.68611-A 

 
 
BW44 

 
 
 
 
NĚKOLIK INFORMACÍ O RZI 
Tvorba rzi je přirozený oxidační proces, ke 
kterému dochází po vystavení čistého kovu 
vlhkosti. K problematickým a přirozeně 
rezavějícím místům patří otvory pro šrouby, 
neošetřené hrany nebo místa, kde dojde k 
porušení ochranného povlaku (např. 
poškrábáním) při běžné montáži, 
manipulaci a používání. Doporučujeme 
identifikovat problematické oblasti a 
podniknout jednoduchá preventivní 
opatření, která zabrání tvorbě rzi nebo 
napomohou zastavit její šíření.  
 
 
 
 
 
 

 
1.  Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání 
povlaku, ať již uvnitř nebo vně domku.  
2. Použijte všechny podložky, které jsou 
součástí balení. Podložky brání pronikání 
vlhkosti a zároveň chrání kovové části před 
poškrábáním šrouby.   
3. Ze střechy, po obvodu domku či 
prostoru kolem dveří odstraňujte listí a 
nečistoty, které mohou obsahovat a 
zadržovat vlhkost, a to i z toho důvodu, že 
jejich rozklad může způsobit další škody.  
4. Poškrábaná místa nebo plochy, u 
kterých je patrné rezivění, co nejdříve 
ošetřete. Ujistěte se, zda je povrch suchý, 
bez stop olejů, špíny nebo mazu a poté 
aplikujte rovnoměrný nátěr kvalitního 
přípravku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhradní dovozce výrobků ARROW pro ČR a SR je firma DOMO SERVICE, se sídlem v Hostivici. 
www.domoservice.cz 

 
 


