
„Na co należy zwrócić uwagę przed montażą szklarni“ 
 

Usytuowanie szklarni i jej ukotwiczenie 
Szklarnie polecamy usytuować na miejsce chronione przed podmuchami wiatru. Nie polecamy umieszczenia na wolny obszar 
wystawiony silnemu wiatru. 
Umieszczenie na fundament murowany: 
Nie potrzebna jest podstawa stalowa, szklarnie można przymocować śrubami prosto do fundamentu – uwaga na rozmiary fundamentu. 
Szklarnia musi być mocno ukotwiczona w kilku miejscach (umieszczenie śrub szukaj w Instrukcji montażu) 
Umieszczenie bez fundamentu murowanego: 
W takim przypadku potrzebna jest stalowa podstawa szklarni, która zastąpi murowany fundament i wzmocni konstrukcje szklarni. Szklarnia 
musi być umieszczona na płaskiej, równej powierzchni, która umożliwi prawidłowe zamocowanie podstawy. W razie wątpliwości, czy 
powierzchnia utrzyma całej szklarni, polecamy umieścić szklarnie na fundament murowany.    Podstawa stalowa musi być mocno i głęboko 
ukotwiczona w ziemi (kołkami, tylko w przypadku, że ziemia utrzyma całej szklarni – w Czechach takie rozwiązanie nie polecamy). Zatem 
polecamy naprzykład – pod dziurami mocującymi w podstawie stalowej (aż 6 dziur od wielkości szklarni) zbudować kotwy betonowe – do 
dziury głębokości 40 cm umieścić rurę plastikową o średnicy 100mm i długości 40 cm, do niej nalać beton i okolice rury zasypać glebą. Do 
ztwardniętego betonu przymocujemy podstawę (w miejscach do mocowania kołków) za pomocą śrubów i łaczników (nie są zawartością  
opakowania).   
Szklarnie nie sytuować na powierzchni piaszczystej – problem s ukotwiczeniem szklarni. Szklarnie i postawę stalową należy wzajemnie 
mocno połączyć za pomocą śrubów (nie muszą być w zestawie – różni się od modelu szklarni). 

Szklarnie nie można zostawić na ziemi bez ukotwiczenia !!! 
 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa 
Przy montażu polecamy używać środki ochrony- obuwie robocze, rękawice i okulary ochronne. Profile aliminiowe mają ostre krawędzie. 
Montaż prowadzić za światła dziennego lub za dobrego oświetlenia. Montaż nieprowadzić w deszczu, wiatru lub burzy. Uwaga – unikać 
kontaktu profili aluminiowych z obwodami elektrycznymi. Podczas montażu nieopierać się o szklarnie i nieprzesuwać szklarni. Zapobiec 
pobywaniu dzieci i zwierząt w miejscu montażu – grozi ryzyko wypadku. Montaż szklarni polecamy prowadzić w dwóch osobach. 
Nieprowadzić montażu pod wpływem alkoholu lub lekarstw, czy kiedy są Państwo zmęczeni lub mają zawroty głowy. Uwaga przy używaniu 
drabiny – dotrzymywać warunki bezpieczeństwa producenta. Przy używaniu elektrycznych narzędzi dotrzymywać instrukcji obsługi 
producenta. Ostróżnie przy dokręcaniu śrubów i nakrętek aluminiowych – są miękkie. Polecamy posmarować wazeliną i delikatnie 
dokręcać, inaczej może dojść do uszkodzenia gwintu.  W szklarni niewolno magazynować przedmiotów gorących – grille, orgrzewacze, 
gorące kosiarki spalinowe itp. Przed umieszczeniem na podłoże przekonać się,  że niema w ziemi kablów elektrycznych lub innych 
przewódow. Dotrzymujcie przepisy miejscowe. 

 

Informacje ogólne 
Szklarnia pozostaje z wielu części - do montażu potrzebny jest co najmniej dzień i polecamy pracować w dwóch osobach. Sprawdzić przed 
montażem, czy wszystkie części są zawarte w opakowaniu. Kiedy brakuje czegoś,  prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i nie prowadzić 
montażu. (Gwarancja nieobejmuje uszkodzeń wpływem pogody, kiedy jest zmontowana niekompletna szklarnia). Uwaga na utrate małych 
części – śruby, nakrętki. UWAGA – strona płyty poliwęglanowej, która jest oznaczona folią lub naklejką bez folii musi być umieszczona na 
zewnątrz. Stróna bez naklejki czy folii lub z folią przezroczystą lub niebieską  musí być umieszczona na wewnątrz szklarni. Naklejkę (folię) 
tuż przed mocowaniem płyt należy usunąć. 
 

UWAGA – szklarnie s zamkniętymi drzwiami i oknami ventylacyjnymi są sprawdzane do szybkości wiatru max. 75 km/godz. Kiedy 
zostanie otwarte okno lub drzwi odporność szklarni bardzo się zmniejsza. Uważać, że otwieracz automatyczny reaguje tylko na 
temperaturę a nie na siłe wiatru. Przy wysokiej temperaturze kiedy grozi silny wiatr otwieracz reaguje powoli i może dojść do jego 
uszkodzenia, wtedy więc należy ręcznie zamknąć okna wentylacyjne i drzwi szklarni. 

 

Polecamy szklarnie wpisać do ubezpieczenia waszej nieruchomości 
 

Wszystkie uszkodzenia szklarni, które były oznaczone jako zdarzenie ubezpieczeniowe (extremalny grad, wichura, powódź, burza 
snieżna itp.) nie są zavarte w gwarancji i nie można tego reklamować u spzedawcy. 

 

Obsługa i konserwacja 
Do czyszczenia szklarni  używać roztwór mydlanny i miękkiej szmatki. Potem opłukać czystą wodą. Uwaga na porysowanie przes brudną 
szmatkę. Nie używać środki na bazie alkoholu i innych środków chemicznych, rozpuszczalników i rozcieńczalników – wtedy dojdzie do 
zniszczenia płyty poliwęglanowej. UWAGA -  płyty poliwęglanowe nie można malować żadnym rodzajem barwy. Pomalowanie płyt 
spowoduje ich uszkodzenie i utratę gwarancji. 
 

O REGULARNIE USUWAĆ Z DACHU BRUD I LIŚCIE 
O NA BIEŻĄCO KONTROLOWAĆ CZY UKOTWICZENIE W ZIEMI JEST SPRAWNE 
O KIEDY SYTUACJA METEOROLOGICZNA PRZEWIDUJE WIETRZNĄ POGODE, MUSZĄ  BYĆ ZAMKNIĘTE DRZVI I OKNA 

SZKLARNI 
O KIEDY GROZI SILNY WIATR CZY BURZE, NALEŹY NATYCHMIAST RĘCZNIE ZAMKNĄĆ OKNA WENTYLACYJNE CHOCIAŹ 

SĄ WYPOSAŹONE W AUTOMATYCZNY OTWIERACZ (DODATKOWE AKCESORIA) 
O PODCZAS ZIMY REGULARNIE USUWAĆ ŚNIEG Z DACHU ALBO WZMOCNIĆ DACH ABY UTRZYMAŁ DUŻĄ ILOŚĆ ŚNIEGU 
O PODCZAS ZIMY USUNĄĆ AUTOMATYCZNY OTWIERACZ  I UMIEŚCIĆ PRZY TEMPERATURZE POWYŻEJ 0 STOPNI 

(MROZEM MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA OTWIERACZA) 

 


