
Základna pro podlahu k domku 
 

ARROW  FB109-A – domky 10x7, 10x8, 
10x9, 10x10, 8x8 
návod na montáž 

 

 

 

 

www.lanitgarden.cz 

Pokud si při montáži nebudete vědět rady – volejte náš HOT LINE 

Po – Pá ….. 8 – 16 hod 

mob 739 661 428 

Před montáží si pečlivě až do konce přečtěte tento návod 

 

 



Sada základna – FB109-A, 697.68385-A 

Montážní návod 

VAROVÁNÍ 
Ostré hrany - Pozor 

 

Domky – 10x7, 10x8, 10x9, 10x10 

Díl číslo Množství 

10193 6 

10192 4 

10194 2 

 

Domek – 8x8 

Díl číslo Množství 

10193 5 

10192 2 

10196 2 

 
Sada obsahuje díly navíc. 
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Než začnete / Příprava místa 

1. Před zahájením montáže se seznamte s příslušnými požadavky stavebního zákona ohledně 

umístění či základů. Prostudujte si tuto uživatelskou příručku. 

2. Pečlivě dodržujte všechny instrukce a rozměry. 

3. Dodržujte pořadí jednotlivých kroků, což vám pomůže dosáhnout požadovaného výsledku. 
4. Před dalším krokem se vždy ujistěte, že díly do sebe přesně zapadají. 

5. Důležité: Domek postavte před montáží této sady. 

6. Bezpečnost na prvním místě: 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. 

7. Základní nástroje: šroubovák, kleště, pracovní rukavice, svinovací metr, vodováha a rýč nebo 

lopata 

8. Podklad musí být rovný: Ujistěte se, že základna leží na zemi rovně. 

Připravte podklad, odstraňte drny a další nečistoty. Vyvýšená místa srovnejte lopatou. 

9. Nešlapejte na lišty, dokud podlahový materiál není na místě! 

10. Rozeberte obsah balení podle čísel jednotlivých dílů a porovnejte se seznamem dílů. 

Ujistěte se, že máte všechny nezbytné části pro vaši základnu. 
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Než začnete montovat základnu, postavte domek. 

1. Smontujte překrývající se části. 

2. Ohněte koncové části a smontujte zbývající části. 
Bend Tabs = ohněte koncové části 



Assemble = smontujte 
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Obvod je podlahový rám domku. 

Důležité: Ujistěte se, že překrývající části jsou umístěny na stejných stranách konstrukce domku. 
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Požadavky na překližku 

Tři (3) desky 4´x 8´ (1220 x 2440mm) pro domky 10´x7´, 10´x8´ a 10´x9´ 

Dvě (2) desky pro domek 8´x 8´. 

Čtyři (4) desky pro domek 10´x10. 

 

5/8“ (15,5mm) minimální tloušťka. Vnější použití. 

Poznámka: Tlakově ošetřené dřevo nesmí být použito tam, kde přijde do kontaktu s vaším domkem 

Arrow. Tlakem ošetřené dřevo by mohlo urychlit proces koroze. Pokud tlakem ošetřené dřevo přijde 

do kontaktu s vaším domkem, vaše záruka bude omezena. 
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Montáž překližky 

1. Nařežte překližku na požadovaný rozměr (viz obrázek). 

2. Zajistěte rám pomocí šroubů. 

 
Poznámka: V případě, že jste si koupili domek s horizontálními stěnami, zářez musí být v překližce 
kolem každé vnitřní svorky tak, aby byla překližka namontována správně.  
Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte zákaznické oddělení na telefonním čísle, které je uvedeno 
v návodě. 
 
Correct = správně 
Incorrect = nesprávně 
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Sheet = deska 



Váš dodavatel  
 
 

 
 
 
 
 
 

www.lanitgarden.cz 
 

 

 

 
 

 

 

v případě potíži při stavbě domku 

volejte v pracovní dny náš 

HOT LINE tel. +420 323 672 805 

(pouze česky / only czech lang.)  

 


