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LIFETIME 
 

zahradní domek FOX  
 

 
 

model 60014 
 

návod na montáž a údržbu 
 

Důležité! Před montáží si nejdříve až do konce přečtěte tento manuál. 
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Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český HOT LINE 739-661-428 

 
Bezpečnostní pokyny 

 

 Důležité! Před montáží si nejdříve až do konce přečtěte tento manuál.  

 Zkontrolujte si ihned po převzetí produktu, zda balení obsahuje všechny části a součástky.  

 Před tím, než začnete domek stavět, si rozdělte a identifikujte všechny části a součástky pomocí 
seznamu částí v tomto dokumentu. Pokud nějaký díl chybí, domek nestavte a kontaktujte náš HOT 
LINE. 

 Při montáži používejte ochranné pomůcky a dodržujte předpisy bezpečnosti práce.  

 Správná a úplná montáž, užití a kontrola jsou důležité ke snížení rizika nehody nebo poranění. 

 Zahradní domek je možné používat pouze jako zahradní domek pro uložení nářadí a zahradní techniky. 
Jakékoliv jiné použití je v rozporu s návodem na použití a výrobce v tomto případě neručí za 
bezpečnost výrovku. 

 Řiďte se pečlivě všemi upozorněními a výstrahami. 

 Domek musí být postaven na rovném povrchu. 

 Během sezóny i před ní kontrolujte, zda jsou veškeré spoje dostatečně utažené. 

 Většina poranění je způsobena špatným použitím a/nebo nedodržením pokynů v manuálu. Dbejte 
pokynů při používání tohoto výrobku. 

 Domek nesmí obsluhovat nebo jinak užívat děti!! Je zde nebezpečí poranění. 
 

Čištění a údržba 
 

Pokud budete dodržovat následující instrukce, bude vám výrobek sloužit mnoho let k vaší spokojenosti. Panely z 
polyetylenu jsou odolné vůči nečistotám a rozpouštědlům. Většinu nečistot lze odstranit jemným mýdlovým 
roztokem a měkkou houbičkou. Drsné čistící materiály by mohly plasty poškrábat, proto nejsou doporučovány. 
Velice jemným smirkovým papírem lze opravit škrábance nebo koroze na kovu, použijte ochranný sprej proti rzi 
jako podklad a nakonec použijte bezbarvý lak ve spreji s vysokým leskem.   
Nepoužívejte a ani neskladujte zdroje tepla uvnitř nebo poblíž domku.  
 

Prodloužená smluvní záruka 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu reklamace, jestliže budou části nedostupné nebo zastaralé. 
 
1. Výrobce poskytuje původnímu kupujícímu prodlouženou smluvní záruku na skladovací domeky po dobu 10 

let od data nákupu. Defekty jsou definovány jako závada, která omezuje použití produktu. Defekty 
způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí do záruky nespadají. Záruku není možné uplatnit ani na 
defekty způsobené nesprávnou instalací, úpravami nebo nehodami. Také ji nelze použít v případě poškození 
způsobené vandaly, korozí, „vyšší mocí“, pojistnou událostí nebo jinými událostmi mimo kontrolu továrny. 

2. Tato prodloužená záruka je nepřenosná a je výslovně omezená k opravě nebo výměně poškozeného 
produktu. Pokud je výrobek poškozen v termínu záruky, výrobce opraví nebo vymění poškozené části 
zdarma. Náklady na odeslání z a do prodejny v tom zahrnuty nejsou a je to na odpovědnosti kupujícího. 
Práce a podobné výlohy na přepravu, instalaci nebo výměnu výrobku nebo jeho částí nejsou zahrnuty do 
záruky.  

3. Do záruky není zahrnuto poškrábání nebo odření výrobku při běžném používání. Navíc nejsou do záruky 
zahrnuty defekty vyplývající z úmyslného poškození, nedbalosti, nerozumným užíváním. 

4. Zodpovědnost za náhodné nebo následné škody je vyloučena v rozsahu povoleným zákonem. Ačkoli je celé 
příslušenství vyrobeno s nejvyšším stupněm bezpečnosti, nelze vyloučit možnost poranění. Uživatel přebírá 
zodpovědnost za veškerá nebezpečí úrazu, plynoucí z užívání tohoto produktu  

5. Tento produkt není určen pro komerční účely, výrobce při takovém užití nepřebírá zodpovědnost. Komerční 
používání povede ke zrušení záruky. 

 
 
 
 
 



verze návodu 22.6.2012 

3 

 

Před vlastní montáží:  
Pro pomoc s montáží nebo objednání náhradních dílů volejte náš český HOT LINE 739-661-428 

 

 Je nanejvýš důležité sestavit všechny části přesně podle návodu. Nevynechávejte žádný krok. 

 Důrazně doporučujeme při sestavováni používat pracovní rukavice. 

 Při práci noste vždy obuv a ochranné brýle. 

 Pokud používáte schůdky nebo elektrické nástroje, ujistěte se, že můžete dodržet bezpečnostní pokyny 
jejich výrobce. 

 Nedotýkejte se nadzemních elektrických kabelů. 

 Nepokoušejte se sestavovat skleník při silném větru nebo za deště. 

 Bezpečně vyhoďte plastové obaly - uchovávejte je mimo dosah děti. 

 Zabraňte dětem v přístupu do oblasti montáže. 

 Během stavby se o domek neopírejte a netlačte na něj. 

 Domek neumisťujte do míst vystavených nadměrnému větru. 

 Nepokoušejte se sestavit tento domek, pokud jste unaveni, pod vlivem leků nebo alkoholu nebo mate 
sklony k závratím. 

 Ve skleníku nesmi byt skladovaný horké předměty, jako např. nedávno používané grily, autogeny atd.  

 Před kotvením podlahy se ujistěte, že v zemi pod povrchem nejsou žádná skryta potrubí nebo kabely. 

 Tento produkt je určen k použití pouze jako zahradní domek. 

 Pokud podle seznamu dílů zjistíte, že nějaký díl v dodávce (balení) chybí, tak v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DOMEK 
NESTAVTE a ihned kontaktujte prodejce.  

 Pokud domek postavíte nekompletní a dojde k jeho poškození vlivem klimatu (vítr, déšť, krupobití atd.), 
tak pro tento případ prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost za toto případné poškození.  

 

Peče a udržba 
Pokud váš domek potřebuje vyčistit, použijte slabý roztok mýdla a opláchnete jej čistou studenou vodou. Na 
čištění panelů NEPOUŽIVEJTE technická rozpouštědla (aceton,technický benzín, apod.), ani abrazivní prostředky 
nebo jiné speciální detergenty. 

 

Nástroje a vybaveni 
 Vodováha 

 Pracovní rukavice 

 Plastová nebo gumová palička 

 Mazadlo 

 Křížový i běžný šroubovák 

 Schůdky 

 Vrtačka a vrták 3/8“ 

 Bourací kladivo – „kango“ 

 Kleště – „sykovky“ 

 Technický nůž 

 Nůžky 

 Kliče 7/16“ a 3/8“ 

 

Před montáží 
Tato montáž se nejlépe provádí ve dvou lidech (případně třetí osoba může číst návod a radit).  
Na montáž si vyhraďte alespoň půl dne. 
Výběr lokality – zahradní domek musí byt sestaven, umístěn a upevněn na pevný a rovny povrch. 
Vyberte místo, které bude mimo dosah větvi stromů. 
Vyjměte všechny součásti z balení. 
Roztřiďte součásti a zkontrolujte podle přiloženého seznamu. 
Během montáže je dobré mít součásti na dosah ruky. Všechny male součástky (šrouby atd.) uchovávejte v 
misce, aby se nemohly ztratit. 
 



verze návodu 22.6.2012 

4 

 

Důležité poznámky 
 

Vyrovnaný povrch: 
Povrch musí být před montáží vyrovnaný. Doporučujeme postavit si betonovou základnu nebo plochu ve stylu 
terasy. Pokud by povrch nebyl řádně vyrovnaný, domek by nebylo možné správně sestavit. Správně vyrovnaný 
povrch Vám ušetří spoustu času. 
 

Stavební předpisy: 
Zkonzultujte všechny stavební předpisy, stejně jako městská nařízení, abyste měli jistotu, že na výstavbu domku 
nepotřebujete žádná stavební povolení. Pozor – na pronajatých pozemcích většinou potřebujete souhlas 
vlastníka pozemku.  
 

Šroubovák: 
Používejte nástroj s nástavci (bity) a vrtačku, místo obyčejného šroubováku. Avšak dávejte pozor, abyste šrouby 
příliš neutáhli, jelikož by se plastové kusy domku mohly poničit. 
Doporučujeme proto použít vrtačku s malým výkonem nebo s nastavitelným kroutícím momentem, kterou  lze ji 
nastavit na nízký točivý moment.  
Pokud žádná z možností není dostupná, použijte opatrně obyčejný šroubovák.  
V žádném případě ale šrouby nepřetahujte.  
 

Propíchnutí podlahy: 
Ostré předměty mohou poničit podlahu. Pokud chcete do domku uložit ostré nebo těžké předměty, umístěte na 
podlahu dřevěnou desku.  
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  
1. Pokud se na střechu domku nahromadí více jak 15 cm sněhu, opatrně ho odstraňte, aby se střecha 

nepropadla. Sníh odstraňte koštětem nebo lopatou na sníh. Při odstraňování sněhu zůstaňte na zemi, 
nikdy nelezte na střechu, abyste z ní sníh odklidili.  

2. Případně dodejte střeše podporu zevnitř (např. podpěrná tyč), abyste zvýšili únosnost na sníh. . 
3. Zbavujte střechu pravidelně sněhu i listí. 
4. Pokud meteorologové ohlásí větrné dny, musí být u domku bezpodmínečně zavřená všechna okna i 

dveře. 
 

Záruka:  
 

Na domek je poskytována záruka 10 let.  
 

Doporučujeme ihned po stavbě skleník zahrnout do pojistky vaší nemovitosti. 
Pozor - veškerá poškození skleníku vzniklá v důsledku událostí hodnocených podle definice pojistných událostí 
(např. krupobití, vichřice s větrem o rychlosti nad 75 km/hod, povodeň, záplava, sníh a apod.) nejsou 
předmětem záruky a nelze je reklamovat. 
 

 
 
 
 

www.lanitplast.cz 






























































































