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Důležité informace a upozornění. 
 
Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek, který je vyroben z kvalitního smrkového dřeva, 
uměle vysušeného na optimální relativní vlhkost, hladce opracovaného, bez povrchové ochrany. 
Je to přírodní materiál, který má své specifické vlastnosti a které jak při skladování, stavbě, tak v 
dalším užívání nutné respektovat, aby Vás stavba těšila a nezklamala. 
 
Základní charakteristikou je, že dřevo je přírodní materiál, 
který podléhá zejména vlivu vlhkosti, ale i působení dalších povětrnostních vlivů na svůj vzhled, 
rozměry a životnost. 
Vlivem vlhkosti - 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 a i po smontování. Je proto důležité, abyste po zakoupení zkontrolovali, jestli už při 
prodeji dodaný balík nevykazuje vážné poškození obalu a namoknutí dílů - v takovém případě to 
ihned reklamujte u prodejce. 
Ochranná fólie sice chrání proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnou ochranu proti přímému 
dešti a sněhu. 
Proto je nutné balíky skladovat v suchém prostředí, chráněné proti přímému působení deště, ale i 
intenzivního slunce. Přímé působení slunečního záření způsobuje vysoký ohřev a nepřiměřené 
vysušování nad optimální relativní vlhkost, což se může projevit kroucením desek, případně jejich 
popraskáním s následnými problémy při montáži. 
Neskladujte díly před montáží ve vytápěném prostoru - zkroutí se a popraskají. 
Působením tepla a vlhkosti se vytvářejí podmínky pro tvorbu plísní a hub, proto je vhodné před 
montáží díly ošetřit vhodnými přípravky (toto doporučení se týká hlavně podlahových hranolů i 
podlahových desek) 
a v konečném řešení díly ochránit vhodným nátěrem, který zajistí ochranu dřeva proti 
povětrnostním podmínkám - trh nabízí množství vhodných přípravků. 
 
Proto je důležité respektovat pokyny na ochranu a montáž, které Vám stručně předkládáme: 
 
Příprava základu pro stavbu - je velmi důležité, aby základ pod stavbu byl optimálních rozměrů, 
rovný a stabilní. 
Doporučené rozměry najdete v montážním návodu, ale také v našich katalozích. Doporučujeme, 
aby základ byl totožný s rozměry vnějších stěn bez rohových přesahů. 
Základ musí být pevná, rovná plocha, nejlépe betonová deska, případně zámková dlažba. 
Pokud při stavbě nechcete použít takové stavební úpravy, které jsou často organizačně náročné, 
spojené s nevratnými změnami pozemků, předkládáme možnost stavby na zemní vruty, na 
kterých je uložen samonosný rošt jako pevný základ pod stavbu chatky - toto řešení je ekologické, 
tak časově a organizačně jednodušší a u zákazníků stále více oblíbené. 
 
Příprava, ochrana dřeva - Před montáží je vhodné všechny díly ošetřit nátěrem proti plísním i 
dřevokazným houbám a to oboustranně (toto doporučení se týká hlavně podlahových hranolů i 
podlahových desek). Pro konečný nátěr, který můžeme aplikovat před montáží, ale i na 
smontovanou chatku, doporučujeme použít lazuru odolnou povětrnostním vlivům s dobrými 
fyzikálními vlastnostmi, která chrání dřevo vůči vlhkosti a slunečnímu záření. 
Nedoporučujeme bezbarvé lazury. Ve většině případů nemají dostatek pigmentů a tím pádem 
poskytují slabou ochranu před UV zářením, což následně způsobuje zešednutí dřeva. 
Důkladnou ochranou dřeva zásadně ovlivníte životnost Vaší zahradní chatky. 
 
Montáž chatky - Díly chatky jsou vyrobeny tak, abyste nemuseli při montáži provádět žádné velké 
truhlářské zásahy. 
Pilku je třeba použít pouze při úpravě koncových dílů střechy a podlahy, které se dorovnávají 
podle montáže. 
Při montáži a také v dalším období postupujte podle tohoto montážního návodu. 
Střešní krytina není standardně předmětem dodávky chatky a zákazník si ji řeší individuálně. 
Je však nutné, aby byla aplikována hned při montáži chatky, aby při případném nepříznivém 
počasí nedošlo k zamočení střechy, což by způsobilo ztrátu záruky. 



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. 
 
Při reklamaci je kupující povinen předložit následující podklady: 
           - reklamační protokol výrobce, dodaný v průvodní dokumentaci chatky 
           - popis důvodu reklamace s přesnou identifikací reklamovaných dílů, doplněné 
              fotografiemi pokud se jedná o reklamování chyb dřeva  nebo dílů 
           - doklady o koupi výrobku 
           - emailový a telefonický kontakt a místo případného dodání reklamovaných dílů 
 
Pod reklamaci nespadají následující stavy a odchylky dřeva:  
           - zarostlé suky včetně výsušných trhlin v nich do šířky 2mm 
           - částečně vypadlé suky na okrajích desek, pokud při spojení dvou desek přes pero 

           a drážku neprosvítá.  
           - praskliny, které nejsou průběžné a neovlivňují konstrukci  
           - zkroucení a zakřivení desek je přípustné, pokud se dá zapracovat do stavby  
           - na nepohledových stranách střechy a podlahy mohou být desky nehoblované a mohou 

mít drážky, případně i zaoblení 
           - desky podlahy a střechy mohou být i ze dvou kusů, spojené však musí být na hranolech  
           - chyby, způsobené nesprávnou montáží a dodržením dalších podmínek ochrany podle 

montážního      návodu. 
 
Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu vadného materiálu. Všechny případné další 
nároky jsou vyloučeny. 
U materiálu, který byl jakýmkoliv způsobem dodatečně upravován, nebude reklamace 
řešena. 
 
Pojištění, škody způsobené nestandardními meteorologickými podmínkami: 

tento výrobek má charakter lehké stavby a splňuje podmínky pro garantované sněhové zatížení 
do 0,8 kN / m2 a rychlosti větru v nárazech do 20m / s. Z tohoto důvodu je v kritických 
oblastech důležité řešit případné možné poškození vhodným pojištěním. Poškození nad 
uvedené podmínky není předmětem. záruky. 

 
Nástroje a nářadí pro montáž 

- Akumulátorový šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 3mm) 
- Gumové kladivo 
- Okružní pila 
- Vodováha 
- Dvojitý žebřík 
- Kladivo 



„Přístřešek pro auto ECONO“ - 3D 
 

 



DISPOZIČNÍ PLÁN – „Přístřešek pro auto ECONO“
 

Pohled přední 

 
Pohled zadní 

 

 
 

 
Pohled boční pravý 

 
 
 

Pohled boční levý 
 

 
 



Půdorys - „Přístřešek pro auto ECONO“ 

 
 

Popis 
Vnější rozměry (Š x H) 267 cm x 382 cm 

Výška hřebene střechy:   213 cm 

Podchodní výška : 200 cm 

Plocha střechy:   15 m2 



 
Soupis dílů pro - „Přístřešek pro auto ECONO“ 

B il i h i CPoz. Popis Kusy. Šířka   Výška Délka 
1 Sloup 6 70 x 70 1993 

2a Vaznice 2 40 x 121 2532 
2b Vaznice 2 40 x 121 2468 

3 Zavětrovací pásek 16 33 x 96 490 
4 Krokve 10 33 x 96 2980 
5 Lemovka 4 18 x 96 2500 

10  6 38 x 1030±5 2600 
 Montážní balíček 1  

 

 
 

Pohled přední a zadní 
 

 
 
 



Pohled boční pravý 
 

 
 



Pohled boční levý 
 

 



Detaily 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
3 

2b 

2a 

2x Deštička perforovaná 2x40x80 + 
16x Hřebík tesařsky 4x35 

1 

WFD 4,8x25 Vrut 5x60 Vrut 4x50 

Vrut 5x100 

Vrut 6x140 

Vrut 4x50 

Vrut 5x60 

Vrut 5x100 Vrut 5x100 

Vrut 5x60 

Vrut 5x60 



Montáž střešní krytiny 
 

 
 
 

 



 
 
 


