
www.spacemakersheds.com

 5’ x 3’
névleges méret

HU-01BZ

725040218

†

 Raktár 
méretei

55” x 28.25”
140,0 cm x 72,0 cm

 Az alap megfelelő megépítéséhez lásd a 11. oldalt

Külső méretek 
(tető sarok-tető sarok)

Szélesség        Magasság      Magasságt

tető sarok-tető sarok
(fal- fal)

Szélesség     Magasság     Magasság

Ajtó
 megnyitása

Szélességw      Magasság
Méretek kb Alap tárhely méretei

5’ x 3’ 9 Sq. Ft.   36 Cu. Ft. 56 1/2” 29 5/8” 50 1/4” 52 1/4” 25 1/2” 48 1/4” 42” 42.5”

1,5 m x ,9 m 0,9 m2         1,0 m3 144,0 cm 75,0 cm 128,0 cm 133,0 cm 65,0 cm 123,0 cm 107,0 cm 108,0 cm

†

CIKKSZÁM   EVRS53       EVRS53EU            

VERSA-SHEDTM

Szerkezeti méretek  * A méretek nagysága kerekítésre került a legközelebbi egész lábhoz (1 láb = 30,5 cm). 

Mindenkor kesztyűt 
kell viselni, hogy 
csökkenjen a sérülés 
kockázata!

Vigyázat
éles szélek

KÉZIKÖNYV ÉS 
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



GB: Assembly manual in additional languages available online.                  
 Scan QR code below to access.

FR: Manuel de montage disponible en ligne dans d’autres langues. 
 Pour y accéder, scannez le code QR ci-dessous.

SP: Manual de montaje en idiomas adicionales disponible online.
 Escanee el código QR a continuación para acceder.

DE: Montageanleitung in zusätzlichen Sprachen online verfügbar.
 Scannen Sie den QR-Code unten, um darauf zuzugreifen.

IT: Manuale dell’assemblea in altre lingue disponibile online.
 Per accedere effettua la scansione del codice QR in basso.

PT: Manual de montagem disponível em outros idiomas online.
 Digitalize o código QR abaixo para obter acesso.

DT: Samlingshåndbog i yderligere sprog til rådighed online.
 Scan QR kode nedenunder for at få adgang. 

SK:	Na	internete	je	k	dispozícii	návod	na	zostavenie	v	ďalších	jazykoch.		
 Dostanete sa k nemu naskenovaním kódu QR.

CZ:	Návod	k	montáži	v	dalších	jazycích	je	k	dispozici	v	online	verzi.
	 Přístup	získáte	po	naskenování	QR	kódu	níže.

HU: Az	összeszerelési	útmutató	további	nyelveken	is	elérhető	online.
 A hozzáféréshez olvassa be az alábbi QR-kódot.

GR: Υπάρχει	διαθέσιμο	στο	διαδίκτυο	το	εγχειρίδιο	συναρμολόγησης			
	 σε	περισσότερες	γλώσσες.	Σαρώστε	τον	παρακάτω	κώδικα		 								
	 QR	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση.

P/N 6PP722621216
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK…
Az épület megépítése során mindenkor be KELL tartani a biztonsági óvintézkedéseket!

Az épület különböző darabjaival óvatosan 
kell bánni, mert sok olyan van, amelynek 
éles a széle. Összeszerelés vagy az 
épület karbantartása közben viseljen 
védőkesztyűt, biztonsági szemüveget és 
hosszú ujjú ruházatot.

Óvatosan bánjon az épület összeszerelése 
közben használt szerszámokkal. Különösen 
a szerszámgépek működésével legyen 
tisztában.

Építkezés közben és az épület teljes 
összeszerelésének a befejezéséig tartsa 
távol a gyerekeket és a házi kedvenceket 
a munkaterülettől. Ez segíteni fog a 
fi gyelemelterelések, illetve az esetleg 
bekövetkező balesetek elkerülésében.

SOHA ne koncentráljon egy pontra súlyt az 
épület tetején. Ha létrát használ, ügyeljen 
rá, mielőtt felmászna rá, hogy az teljesen ki 
legyen nyitva, és egyenletes talajon álljon.

NE próbálja meg szeles napon összeszerelni 
az épületet. A nagyobb panelekbe belekaphat a 
szél, és körbe csapkodhatja őket, mintha vitorlák 
lennének, ami megnehezíti és veszélyessé teszi 
az építkezést.

NE próbálja meg anélkül összeszerelni az épületet, 
hogy először szigorúan leellenőrizné, megvan-e az 
alkatrészlistán felsorolt összes alkatrész, valamint 
a teljes vasáru (6-11. oldal). A részben összeszerelt 
állapotban otthagyott épületben még egy kisebb 
szél is súlyos kárt tehet.

LEHORGONYZOSSÁL KAPCSOLATOS 
FONTOS TUDNIVALÓK
• Az épületet le KELL horgonyozni, nehogy a szél kárt 
tegyen benne. Az épülethez nem jár lehorgonyzókészlet, 
de Önöknek számtalan lehorgonyzási lehetőség áll a 
rendelkezésükre. További tájékoztatásért olvassák el 
a lehorgonyzásról szóló oldalt. 
• Ha meg kell szakítani az összeszerelést, az épület 
ideiglenes lehorgonyzása céljából helyezzen el 
homokzsákokat vagy más nehezékeket a padlókereten.

HU-02CE

nem
tartózkodhatnak
a munkaterületen

kedvencek

gyerekek vagy
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a szerszámok használata
közben mindig megfelelő
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éles a széle
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TANÁCSOK ÉS SZERSZÁMOK ÖSSZESZERELÉSHEZ

Hogyan kell kiválasztani és előkészíteni a munkaterületet: Mielőtt nekilátna az 
épület összeszerelésének, találnia kell egy jó helyszínt. A legjobb terepet egy megfelelő vízelvezetéssel 
rendelkező vízszintes terület biztosítja.

     • Hagyjon elegendő teret a munkának, hogy könnyen a helyükre tudja vinni az összeszereléshez
szükséges elemeket. Ne felejtsen elegendő helyet hagyni az ajtóknak a bejáratnál, hogy teljesen ki tudjanak nyílni.
Ugyanakkor az épületen kívül is elegendő helyre lesz szüksége ahhoz, hogy a panelcsavarokat kívülről be tudja csavarni.
 
          • Mielőtt nekilátna az elemek összeszerelésének, meg kell építeni az alapot, a lehorgonyzórendszernek pedig
használatra készen kell állnia.

Gondosan fi gyelje az időjárást: Ügyeljen rá, hogy az épület felállításához kiválasztott nap 
száraz és nyugodt legyen. NE próbálja meg szeles napon összeszerelni az épületet. Legyen óvatos, ha 
nedves vagy sáros a talaj.
Dolgozzanak kalákában: Két vagy több személyre van szükség az épület összeszereléséhez. 
Az egyik személy a helyén tudja tartani az elemeket vagy a paneleket, miközben a másik egymáshoz 
rögzíti őket, és kezeli a szerszámokat. Ez felgyorsítja és biztonságosabbá teszi az épület összeszerelési 
folyamatát. 
Szerszámok és anyagok: Itt található egy lista arról, milyen alapvető szerszámokra és anyagokra 
lesz szüksége az épület összeszereléséhez. Döntse el, hogy milyen lehorgonyzási módszert és milyen 
típusú alapot fog használni, hogy átfogó listát készíthessen a szükségessé váló anyagokról.

• Védőkesztyű
• Biztonsági szemüveg
• Létra
• 2. sz. csillagcsavarhúzó (lehetőleg mágneses 

heggyel)
• Sniccer vagy olló
• Csípőfogó
• Vízmérték
• Mérőszalag

• Elektromos fúrógép (vezeték nélkül, sebessége 
változó)

• Csavarkulcs
• Derékszögű vonalzó
• Madzag (a keret derékszögének kialakításához)
• Ár (a lyukak kialakításához)

• Faanyag és/vagy beton
• Kalapács és szögek
• Lapát vagy ásó
• Kézi fűrész vagy elektromos fűrész

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

AJÁNLOTT IDŐTAKARÉKOS 
ESZKÖZÖK

ALAP ELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK

HU-03A
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
K. Milyen hosszú időt vesz igénybe az épület összeszerelése?
V. Az összeszerelés időtartama számtalan tényezőtől függ, így a tető kialakításától, a rendelkezésre álló 
szerszámoktól, a műszaki érzéktől, valamint a munkavégzés tempójától. Az egyes kerti tárolók összeszerelésére 
vonatkozó időtartam az alap elkészítése UTÁNI megközelítő érték, és feltételezi, hogy két ember végzi majd az 
összeszerelést. Általában legalább egy nappal kell számolni akkor, ha van segítsége a munkában; ismétlem, az alap 
megépítése után. A weboldal egyes termékekre vonatkozó oldalán ellenőrizze az óraikonokat, hogy mit mondanak a 
konkrétan megbecsült időtartamokra.

K. Hogyan tudom eldönteni, hol húzzam fel a kerti tárolót?
V. A sikeres összeszerelés kulcsát az adja, hogy a kerti tároló az építés során egyenletes, vízszintes talajra kerül. A 
kerti tároló összeszerelhető közvetlenül a talajon (a fűben vagy a földön). Ha jó helyszínek adódnak, olyat válasszon, 
ami már eleve egyenletes, és jó a vízelvezetése, hogy ne kapjon nedvességet. Ha nincs lapos, jó vízelvezetésű terület, 
elő kell készíteni a terepet. Egyengesse el a területet cementtömbök, beton, aprított kavics vagy más strapabíró 
anyagok segítségével. Amint van egy jó vízelvezetésű, vízszintes területe, építse meg az alapot. Használjon 
vízmértéket, hogy az alap biztosan vízszintes legyen, ne legyenek göröngyök vagy kiszögellések, és így az alap 
megfelelő alátámasztást nyújtson az épületnek.

K. Mi van akkor, ha nem tudom egy munkamenetben befejezni az épületet?
V. Ha megváltozik az időjárás, szelessé vagy esőssé válik, ajánlatos abbahagyni az összeszerelést, amíg a feltételek 
meg nem javulnak. Ez az Ön biztonságát és a kerti tároló paneljeinek védelmét szolgálja. Nem szabad azonban 
magára hagyni a befejezetlen építkezést úgy, hogy ideiglenesen le ne horgonyozná a kerti tároló sarkait az alaphoz, 
és ne rakna nehezéket, például kültéri járólapokat vagy homokzsákokat a padlókeretre. Ha elmenetelkor elmulasztja 
lehorgonyozni a részlegesen összeszerelt épületet, az visszavonhatatlan károkkal vagy személyi sérülésekkel járhat 
az épület összedőlése esetén.

Megjegyzés: A legtöbb használati utasítás fi gyelmeztet a sarokpanelek beszerelési fázisának kezdetén arra, hogy 
az épület összeszerelésének hátralévő részéhez több órára és több személyre lesz szükség. Hagyja abba a munkát 
ezen a ponton, ha nincs elegendő ideje, vagy nincs segítsége ahhoz, hogy még aznap befejezze az összeszerelést. 
A részlegesen összeszerelt épületben még az enyhe szél is komoly kárt okozhat.

K. Le kell horgonyozni az épületet?
V. Igen! A teljesen összeszerelt épületeket egy állandó lehorgonyzórendszerrel le kell horgonyozni. Ha a komplett 
összeszerelés befejezése előtt ott kell hagynia az épületet, ideiglenesen le kell horgonyoznia a kerti tároló sarkait az 
alaphoz, súlyokat, például kültéri járólapokat vagy homokzsákokat kell tennie a padlókeret tetejére.

K. Hogyan horgonyozzam le ideiglenesen az épületet az összeszerelés befejezése előtt?
V. A befejezetlen épületet az esetleges károk elkerülése érdekében le kell horgonyozni még azelőtt, hogy 
megszakítaná az építést. 
• Ha az épület faalapra kerül, facsavarokkal rögzítse a keretet a sarkokban
• Ha az épület betonalapra kerül, ideiglenesen horgonyozza le a keretet a sarkokban
• Nehezékként tegyen kültéri járólapokat vagy homokzsákokat  a padlókeret tetejére
• Csigafúrókkal rögzítse a padlókeretet a talajhoz, vagy kösse a keret sarkait kötéllel a talajhoz

K. Hogyan tudom visszafogni a kondenzációt, és megelőzni, hogy beszivárogjon a víz?
V. A kondenzáció minimálisra szorítása érdekében szereljen be egy folytonos, megszakítás nélküli 0,15 mm 
vastagságú műanyag páraterelőt a szabad földfelület és az épület alapja közé. Ne felejtse el az összeszerelés 
folyamata közben folyamatosan leszigetelni a nyílásokat, továbbá alátéteket elhelyezni. Ügyeljen rá, hogy az időjárás 
ellen szigetelő szalag hozzátapadjon a panelekhez, amikor azt felteszi a fő szarufa mentén. Ne nyújtsa meg. A 
tekercsről közvetlenül a tiszta panelekre vigye fel. Ügyeljen rá, hogy minden alátét egy szintbe kerüljön a panelekkel, 
és ne húzza túl a csavarokat, mivel emiatt megrepedhetnek az alátétek. Szigetelő spray-vel lehet vízálló tömítést 
létrehozni az alátéteknél és az épület minden részénél. 

HU-04A

Gyakran Ismételt Kérdések
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K. Milyen fajta alapozást építsek?
V. Az alábbiakat ajánljuk: 
• Öntsön ki egy betontáblát  
• Építsen fa deszkázatot/padlót (használjon kültéri furnérlemezt)
• Használjon kültéri járólapokat
• Építsen apró kavicsra, földre vagy fűre

K. Milyen méretűre építsem az alapot? 
V. A kerti tároló méretei „névleges” értékben vannak megadva. A névleges méretek a tetőszélek méreteit adják meg 
a legközelebbi lábra kerekítve, és nem egyenlők a kerti tároló alapjának megépítéséhez szükséges méretekkel. 
Gondosan ellenőrizze tehát, hogy a specifi káció milyen alapméretet ajánl a kerti tároló konkrét típusához.

K. Hogyan hozzam egy vonalba a falpaneleken lévő lyukakat a padlókeretben lévő lyukakkal?
V. Ügyeljen rá, hogy a kerti tároló vízszintes legyen, és derékszögű, megfelelő legyen a padlókeret mérete, továbbá 
hogy sarokpanelek helyesen legyenek beszerelve. Hozza egy vonalba a panelben lévő lyukakat a padlókeretben 
lévő kisebb lyukakkal. Egy ár segítségével tudja egy vonalba állítani a lyukakat. 

K. Hogyan hozzam egy vonalba a tetőpaneleken lévő lyukakat a tetőgerendán lévő lyukakkal és az oldalfal 
szögeivel?
V. Az épületnek vízszintesen és derékszögben kell állnia ahhoz, hogy a lyukak egy vonalba essenek. Mind a 
tetején, mind az alján derékszögnek kell lennie. Átlós mérésekkel ellenőrizze, hogy az épületben megvannak-e 
a derékszögek. A két átló méretének meg kell egyeznie. Ha az épületben nem derékszögek vannak, gondosan 
rázza meg és tologassa addig a kerti tárolót, amíg ki nem alakulnak a derékszögek. Ugyanakkor próbálja meg 
meglazítani a tetőgerendákat, hogy nagyobb legyen a játékuk és a rugalmasságuk. Akkor is előfordulhat, hogy 
nincsenek egy vonalban a lyukak, ha az épület nem vízszintesen áll. A vízszintbe hozáshoz megemelheti a 
sarkokat, és alátéteteket helyezhet alájuk. Ellenőrizze, hogy a panelek a megfelelő helyen kerültek-e beépítésre. 
Az épületet nem szabad véglegesen lehorgonyozni addig, amíg a teljes egység össze nincs szerelve; ellenkező 
esetben az összeszerelés alatt nem fogja tudni kiigazítani a derékszögeket. Ne csatlakoztassa a tetőpanelek alját 
az oldalfalszögekhez addig, amíg az összes tetőpanel fel nem került a helyére.

Megjegyzés: Ha az összeszerelést bármilyen okból még a befejezés előtt meg kell szakítania, nem szabad 
magára hagyni a befejezetlen építkezést úgy, hogy ideiglenesen le ne horgonyozná a kerti tároló sarkait az alaphoz, 
és ne rakna nehezéket, például kültéri járólapokat vagy homokzsákokat a padlókeretre.

K. Hogyan tudom biztosítani, hogy az épületen lévő tolóajtók függőlegesen legyenek felakasztva?
V. Ügyeljen rá, hogy az ajtósín helyesen legyen beszerelve, a hosszú láb kerüljön felülre, a rövid pedig alulra. 
Ellenőrizze, hogy az ajtócsúsztató pályák széttolják az ajtósín szerelvény felső és alsó lábait, hogy az ajtócsúsztató 
pálya csak félútig kerüljön a sínbe. Ugyanakkor az ajtócsúsztató pálya kerekített végének alul kell lennie, a 
négyszögletes végének pedig felül.

K. Mi van akkor, ha a hátsó fal szöge és a csatornák túl nagyok ahhoz, hogy belülről beférjenek a hátsó fali 
panelekbe?
V. Ellenőrizze a falszerelvények méreteit. Kicsit kisebbnek kell lenniük a padlókereteknél. Fektesse a szerelvényeket 
a hátsó padlókeret tetejére, majd állítsa fel őket a falpanelek tetejére, amitől a sarokpanelek majd függőlegesen 
állnak, és nem dőlnek befelé. Figyelem: A felállításnál ügyeljen rá, hogy ne karcolódjanak meg a panelek.

K. A széles gerinc mindig átfedi a gyűrt gerincet. Van ez alól kivétel?
V. Az összeszerelés során ezt a sorrendet kell követni. Ez azonban rendszerint egyszer történik meg hátul és 
egyszer az egyes oldalfalakon (csak a függőleges falegységeken), ahol vagy két egymást átfedő gyűrt gerinc lesz, 
vagy két egymást átfedő széles gerinc. Lehet, hogy éppen csak kijön a lépés, de működik a dolog.

HU-05AO
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K. Be lehet festeni az épületet?
V. Az épületek befesthetők a célra kialakított kültéri festékkel. Kérjen tanácsot a helyi festékkereskedőtől.

K. Úgy hallottam, hogy baj lehet az acél rozsdásodásával. Így van?
V. Az acél ugyan rozsdásodhat, de megfelelő gondossággal ez a probléma elkerülhető. Ahhoz, hogy hosszan tartó 
bevonat legyen az épületen, rendszeres időközönként tisztítsa meg a külső felületet, és fújja be autóviasz spray-
vel. Ha karcolást vesz észre, azonnal javítsa ki, vagyis drótkefével vagy dörzspapírral tisztítsa meg a területet, 
mossa le, majd vigyen fel rá javítófestéket. Ezzel minimálisra csökkentheti a rozsdásodást, és évekig vonzó külsőt 
biztosíthat a kerti tárolónak.

K. Mit csináljak a kerti tárolón keletkezett horpadásokkal?
V. Ha megfelelően választja meg a kerti tároló méretét, így megfelelő lesz az ajtónyílás szélessége, továbbá ha 
jó helyre teszi a kerti tárolót, minimálisra csökkentheti a sérülések kockázatát. Ha horpadás keletkezik, gondosan 
nyomja ki az ellenkező oldalról. Ha a festék megkarcolódik vagy leválik, észlelés után azonnal javítsa ki a területet. 
Haladéktalanul tisztítsa meg a területet drótkefével vagy dörzspapírral, mossa le, majd vigyen fel rá javítófestéket. 
Ezzel minimálisra csökkentheti a rozsdásodást, és évekig vonzó külsőt biztosíthat a kerti tárolónak.

HU-06AO

Minden oldal tetején láthat a bal oldalihoz 
hasonló egy vagy több Alkatrész információt. 
Ezek az Alkatrész információk arra szolgálnak, 
hogy gyorsan be tudja azonosítani az egyes 
lépésekhez szükséges alkatrészeket.

##### 5Alkatrészszám Szükséges 
mennyiség Hátsó nézet

Alkatrész 
megnevezése

Alkatrész 
megnevezése

Győződjön meg az épület összeszerelése 
előtt, hogy minden vasáru és alkatrész 
rendelkezésre áll-e.

Ha hiányoznak vagy vannak sérült 
alkatrészek, a típusszámmal együtt keresse 
fel azt a kereskedőt, ahol a Tárolóegységet 
vásárolta.

Alkatrészszámok

Alkatrészszámok
1. Minden egyes alkatrészen van egy azonosító alkatrészszám.
2. Az egyes lépésekben az Alkatrészszámokra való hivatkozást talál.
3. A le nem festett alkatrészekbe be van ütve a szám, a lefestett alkatrésze-
ken pedig tintával szerepel a szám.
A tintával felvitt számokat összeszerelés előtt szappanos vízzel 
távolítsa el.
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VAS (FÉM) ALKATRÉSZEK
HU-07BZ

1

8

1110

16

3

4 5

       

1 65103 Hatlap-fejű anyacsavar (#8-32) 46
2 65923 Kis tőcsavar (fekete)  (#8-32 x 3/8) (10 mm) 34
3 65004 Kis csavar (fekete) (#8AB x 5/16) (8 mm) 124
4 65958 Hosszú csavar (#8-32 x 7/8) (22 mm) 6
5 65988 Laposfejű csavar (#6-32 x 5/16) (8 mm) 42
6 65941 Hatlap-fejű anyacsavar (#6-32) 42
7 66611 Menetes csavar (#10 x 1/2) (13 mm) 8
8 66646 Alátét 1
9 66809 Zárófogantyú 1

10 66054 Kilincs 1
11 66609 Zsanér 7
12 66849L Bal oldali ajtófélfasapka 1
13 66849R Jobb oldali ajtófélfasapka 1
14 66848 Sarok-fedéltakaró 4
15 66785 Fedélrögzítő 2
16 11029 Tapadókorongokat 3
17 66850 Zárrúd szerelvény 1
18 66861L Bal oldali hátsó saroksapka 1
19 66861R Jobb oldali hátsó saroksapka 1
20 66658 Konzol bütykös rúdja 1
21 66862 Retesz 1
22 8397 Sarokerősítő 4
23 10961 Szerelőlemez 4
24 6481 Saroklemez 4
25 11042 Szerelőlemez (retesz) 1

Szere-
lés 
szám

Alkatrész 
szám

Alkatrész
leírása

Menny-
iség

2

Az egyes lépésekben használt rögzítők az oldalak tetején valós 
méretben láthatók. Ha nem biztos benne, hogy melyik rögzítőt 
használja, tartsa a képhez, és használjon egy ahhoz illőt.

9

12 13 14

15 17

18 19 20

21 22 23

6 7

24 25
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Alkatrész lista

8

       Szerelés    Alkatrész      Alkatrész           Menny-  
szám        szám            leírása         iség

11

98

12

7

54

HU-08BZ

1 10954 Sarokoszlop 2
2 10955 Illesztett Oszlophoz 2
3 10957 Hátsó Fal Csatornát 1
4 10960 Ajtókeret 2
5 10963 Függőleges Vasa Lat 1
6 10964 Oldalfal csatornák 2
7 10979 Hátsó-Első Alap Keret 2
8 10980 Hátsó csatornafedél 1
9 11005 Elülső csatornafedél 1
10 10981 Csatornafedélvég    2
11 10982 Áthidaló 1
12 10983 Fedélkonzol 2
13 10984 Oldal alap keret 2
14 10985 Vízszintes vasa lat 4
15 10959 Ajtóütköző 3
16 11006 Rámpa 1
17 69835 Széltakaró 1
18 10956 Hátsó burkolás 6
19 10958 Panelorom, jobb oldali 1
20 10962 Jobb Oldali Ajtó 1
21 80097 Panelorom, bal oldali 1
22 80101 Bal Oldali Ajtó 1
23 8827 Oldalsó burkolás 2
24 9833 Panelfedél 1
25 66852 Oldalfedő hungarocell lap 2
26 66853 Fedő hungarocell lap 1
27 66851 Ajtó hungarocell lap 2

1 3

13

6

14

16

15

10

17

2
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2

15

15

15
5

ÖSSZEÁLLÍTÁS SZÁMOK SZERINT

9

HU-09BZ

6

7

4

7

27

12

13

13

12

4

1
18

18

18

18

18

18

20

22

23

23

24
10

10

9

8

3

21

19

16

1

25

25
26

11

14

14

14

14

27

6
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ÖSSZEÁLLÍTÁS ÁTTEKINTÉS

Építse meg a padlókeretet Szerelje be az oszlopokat és a 
falpaneleket

Szerelje be a tolócsatornát, a 
hátsó csatornát és az áthidalót

Szerelje be a fedelet

Szerelje be az ajtókat

HU-10BZ

1 2

3 4

5
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Mindegy, hogy az alábbi alapalternatívák közül melyiket választja, ajánlott ARROW LEHORGONYZÁSI KÉSZLET lehorgonyzókészletet 
használni, amely hatékony módszert kínál az épület megfelelő lehorgonyzásához az összeszerelés befejezése után.

1. LEHETŐSÉG: Közvetlenül a talajra (földre)
Közvetlenül a vízszintes talajon (füvön, földön, kövön, homokon stb.) szerelje össze az épületet.

Szánjon 1-2 órát a megépítésre.

2. LEHETŐSÉG: Faplatform
Ha úgy dönt, hogy saját alapot épít, fi gyeljen oda a megfelelő anyagok kiválasztására.
Az alábbi anyagokat javasoljuk az alap megépítéséhez:
• 38 mm x 89 mm telített faanyagok • 15,5 mm x 122 cm x 244 cm kültéri furnérlap  
• 76 mm hosszú és 38 mm hosszú horganyzott szögek • Betonblokkok (opcionális) 
MEGJEGYZÉS:  Nem szabad telített faanyagot használni ott, ahol érintkezik a tárolóépülettel. A telített faanyag tulajdonságai 
felgyorsítják a korróziót.  Érvényteleníti a garanciát, ha a telített faanyag érintkezésbe kerül a tárolóépülettel.

A platformnak vízszintesnek és laposnak kell lennie (nem lehetnek rajta göröngyök, kiszögellések stb.), hogy jól alátámassza 
az épületet. A szükséges anyagok a helyi fatelepről szerezhetők be.

Az alap megépítése során tartsa be az utasításokat,
és kövesse az ábrát.
• Építsen keretet 76 mm hosszú horganyzott szögekkel
• Mérjen ki 40,6 cm/61,0 cm hosszúságú szakaszokat a belső keret
megépítéséhez (ld. az ábrát)
• Rögzítsen furnérlapot a kerethez 38 mm hosszú horganyzott
szögekkel

Szánjon 6-7 órát a megépítésre.

3. LEHETŐSÉG: Betontábla
A táblának legalább 10,2 cm vastagnak kell lennie.
Legyen vízszintes és lapos, hogy jól megtámassza a keretet.
Az alábbi anyagokat javasoljuk az alap megépítéséhez:
• 19 mm x 89 mm (amint a beton megköt, lekerül)
• Beton • 0,15 mm vastagságú műanyag lap
• Megfelelő szilárdságú betont javaslunk az alábbiak összekeverésével:
 1 rész cement • 3 rész borsó nagyságú kavics • 2,5 rész tiszta homok

Készítse elő a területet/Építse meg az alapot
1. Ásson egy négyzetet 15,2 cm mélyen a földbe (szedje ki a füvet).
2. Töltse fel a négyzetet 10,2 cm mélységig kaviccsal és döngölje
keményre.
3. Takarja le a kavicsot egy 0,15 mm vastagságú műanyag lappal.
4. Szerkesszen fakeretet négy fadeszkából 19 mm x 89 mm.
5. Öntse ki a nyílást és a keretet betonnal úgy, hogy a beton
vastagsága összesen 10,2 cm legyen. Ügyeljen rá, hogy vízszintes
legyen a felülete.

Szánjon 3-5 órát az építésre és egy hetet a beton megkötésére.

AZ ALAP MEGÉPÍTÉSE…

ELÜLSŐ
(AJTÓ)

ELÜLSŐ
(AJTÓ)

Megjegyzés: A befejezett tábla méretei, a zsalu 
eltávolítása után.

Megjegyzés: A platform/tábla 1,4 cm távolságra fog 
mind a négy oldalon túlnyúlni a padlókereten. Tömje 
be ezt a 1,4 cm méretű fát tetőcementtel (nem jár a 
készlethez) vagy sarkítsa le ennek a 1,4 cm méretű 
betonnak a szélét kiöntéskor, hogy jó legyen a víz 
elvezetése.

55"140,0 cm

16"/24"
40,6 cm/61,0 cm

28 1/4”

72,0 cm

HU-11BZ

55"140,0 cm 28 1/4”

72,0 cm
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Az egyes keret alkatrészeinek derékszögben kell csatlakozni 
és teljesen egyenlőnek lenni, különben nem lesznek átfedve 
a nyílások a többi alkatrészen. 

ELÜLSŐ

elülső sarkok

hátsó sarkok

Szükséges alkatrészek:

Lépés 1: Padlókeret Szerelvényhez

Csatlakoztassa a rámpát négy (4) csavarral az elülső 
padlókerethez.1

Ha a keresztirányú méretek 
azonosak, akkor a padló keret 
alkatrészei derékszögben 
csatlakoznak. 

(Mennyiség: 12)

HU-12BZ

10979

Hátsó-Első Alap 
Keret

2 10984

Oldal alap keret

2

10979

10984

10979
10984

10979

10979 10984

10984

Szerelje össze a padlókeretet a sarkoknál két (2) csavarral 
az ábrán látott módon.2

11006

Rámpa

1

10979

11006

ELÜLSŐ

Oldalnézet

Megjegyzés
Ha fa vagy beton alapot hozott létre, a 
padló keret rögzítését tegye későbbre - 
miután felépül a ház
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Szükséges alkatrészek:

Lépés 1: Folyamatos

Rögzítse a sarokkonzolokat a padlókeret szerelvényhez a 
sarkoknál négy (4) csavarral az ábrán látott módon.3

(Mennyiség: 16)

HU-13BZ

8397

ELÜLSŐ

8397

Sarokerősítő

4

x4
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Lépés 2: Oszlop/csatorna szerelvény
HU-14BZ

Szükséges alkatrészek:

Csatlakoztasson szerelőlapot négy (4) csavarral az illesztett 
oszlophoz. Készítsen két (2) szerelvényt. Tegye félre, hogy 
később felhasználhassa őket a 6. lépésben.

1

Illesztett 
Oszlophoz

210955

x2

(Mennyiség: 8) Szerelőlemez

210961

1

10961

2

Rögzítsen három (3) zsanért a hátsó csatornafedélre egyenként 
három (3) lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm). Tegye félre, 
hogy később felhasználhassa őket a 4. lépésben.2

Hátsó csator-
nafedél

110980

Zsanér

366609

1098066609

66609

66609

10955

Laposfejű csavar 
(#6 x 5/16)

Hatlap-fejű
anyacsavar (#6)

Helyes

10980

66609

(Mennyiség: 9)
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Lépés 3: Fedélkonzol szerelvény
HU-15BZ

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 12) Fedélkonzol

210983

Retesz

166862

Szerelőlemez

210961

11042

Rögzítsen szerelőlapot négy (4) csavarral a fedélkonzolhoz. 
Készítsen két (2) szerelvényt.1
Rögzítse a reteszt négy (4) hosszú csavar segítségével a „Retesz” 
szerelőlapra.2

1 2x2

3

Rögzítse a Reteszlap szerelvényt négy (4) csavar segítségével a 
Fedélkonzolok egyikéhez.3

10983

Szerelőlemez 
(retesz)

111042

66862

(Mennyiség: 4) (Mennyiség: 12)

66862

11042

Oldalnézet

10983

10961
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Lépés 4: Fedélszerelvény
HU-16BZ

Szükséges alkatrészek:

Hátsó csatornafedél 
szerelvény

10981

Csatornafe-
délvég

210981

Sarok-fedélta-
karó

266848

66848

(Mennyiség: 4)

Helyezze a csatornafedélvégeket derékszögben a hátsó 
csatornafedél szerelvény végeire.1

összeszerelés a lépés 2:

• Hátsó csatornafedél 
szerelvény

Tegye fel a fedélsaroksapkákat a sarkokra. Minden sarokban 
két (2) csavart használjon.2

1

2

10981

(Mennyiség: 2)

66848
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Lépés 4: Folyamatos
HU-17BZ

Szükséges alkatrészek:

Oldalfedő hun-
garocell lap

266852

66852

összeszerelés a lépés 3:
• Fedélkonzol szerelvény

66852
66853

Fedő hungaro-
cell lap

166853

Csúsztassa a fedélkonzol szerelvényeket a hátsó csatornafedél 
szerelvénybe úgy, hogy a lyukak egy vonalba kerüljenek. A 
rögzítésükhöz két (2) csavart használjon.1
Csúsztassa a külső hungarocell lapokat és a középső hungarocell 
lapot a csatornafedél végek és a csatornakonzol szerelvények közé.2

1

2

Fedélkonzol szerelvény

Hátsó csatornafedél szerelvény

(Mennyiség: 4)

Megjegyzés
A hungarocell lapokat 
„fóliával” felfelé helyezze el.
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Lépés 4: Folyamatos
HU-18BZ

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 8) Elülső csator-
nafedél

111005

Sarok-
fedéltakaró

266848

Panelfedél

19833

Fordítsa át a keretet. Csúsztassa be a panelfedelet a hungarocell lapok 
mögé.1
Tegye a csatornafedél elejét a panelfedél elejére. Rögzítse őket a 
fedélkonzol szerelvényekhez két (2) csavarral.2
Tegye rá a fedélsaroksapkákat a sarkokra ott, ahol a csatornafedél 
eleje és a csatornafedél végei átfedik egymást. A rögzítésükhöz két (2) 
csavart használjon.3
1

2

Hátsó
csatornafedél

(Mennyiség: 6)

9833

11005

66848

x2

3

9833
Panelfedél

Zsanér

66852
66853

66852

Megjegyzés
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Lépés 5: Ajtószerelvényben
HU-19BZ

Szükséges alkatrészek:

Ajtó hungaro-
cell lap

166851

Bal Oldali 
Ajtó

180101

(Mennyiség: 8)

66851

Csúsztassa be a hungarocell ajtólapot a bal oldali ajtóba.2

Ajtóütköző

210959

Rögzítsen két (2) ajtóütközőt az ajtóhoz két (2) csavarral, mindkettőnél 
középen.3

2 3

80101

1095910959

Zsanér

266609

66609

66609

Rögzítsen két (2) vízszintes ajtókonzolt az ajtó aljára és tetejére, valamint az 
ajtóütközőkhöz. Mindegyiknél két (2) csavart használjon.4

4

Vízszintes 
vasa lat

210985

10985

10985

Rögzítsen két (2) zsanért a bal oldali ajtó oldalához három-három (3-3) lapos 
fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm).1

1

Laposfejű csavar 
(#6 x 5/16)

Hatlap-fejű
anyacsavar (#6)

Felülnézet

Ajtóütköző

Vízszintes 
vasa lat

Ajtó

Oldalnézet

(Mennyiség: 4) (Mennyiség: 6)

Megjegyzés
A hungarocell lapokat 
„fóliával” kifelé helyezze el.
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Lépés 5: Folyamatos
HU-20BZ

Szükséges alkatrészek:

Ajtó hungaro-
cell lap

166851

Jobb Oldali 
Ajtó

110962

(Mennyiség: 4)

66851

Ajtóütköző

110959

Rögzítsen két (2) zsanért a jobb oldali ajtó oldalához három (3) 
lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm).1

2 3

10962

10959

66609

66609

4

Csúsztassa be a hungarocell ajtólapot a jobb oldali ajtóba.2
Rögzítsen egy ajtóütközőt középen az ajtóra két (2) csavarral.3
Rögzítsen egy (1) vízszintes ajtókonzolt az ajtó tetejére, valamint 
az ajtóütközőhöz. Két (2) csavart használjon.4

1

Vízszintes 
vasa lat

110985

10985
Laposfejű csavar 
(#6 x 5/16)

Hatlap-fejű
anyacsavar (#6)

Felülnézet

Ajtóütköző Vízszintes 
vasa lat

Ajtó

10962

Oldalnézet

(Mennyiség: 2)

Zsanér

266609

(Mennyiség: 6)

Megjegyzés
A hungarocell lapokat 
„fóliával” kifelé helyezze el.
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Lépés 6: Ajtózár szerelvény
HU-21BZ

Szükséges alkatrészek:

Függőleges 
Vasa Lat

110963

10963

Csúsztassa a függőleges ajtókonzolt a jobb oldali ajtószerelvényben az 
alsó vízszintes ajtókonzol mögé. Két (2) csavar segítségével rögzítse a 
függőleges ajtókonzolt a vízszintes ajtókonzolhoz.

1
Rögzítse a vízszintes ajtókonzolt az ajtó tetejéhez és a függőleges 
ajtókonzolhoz. Négy (4) csavart használjon.2

Vízszintes 
Vasa Lat

110985

1

2

10985

Vízszintes 
vasa lat

Ajtó

Oldalnézet

(Mennyiség: 6)
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Lépés 6: Folyamatos
HU-22BZ

Szükséges alkatrészek:

Zárófogantyú

166809

Kilincs

166054

(Mennyiség: 2)

66809

Fúrjon lyukat a hungarocell lapba ott, ahová a zárófogantyú kerül majd. 
Csúsztassa át a fogantyút a nyíláson. Rögzítse két (2) hosszú csavarral 
(#8 x 7/8 = 22 mm).

3

Zárrúd 
szerelvény

166850

66850

Tegye fel az ajtózár szerelvényt a zárófogantyúra, majd a kilincsre is.

4

66054

3 4

66658

66809

66054

Rögzítse a kilincset csavar segítségével a zárófogantyúhoz.5
Tegye a konzol bütykös rúdját az ajtózár szerelvény köré a függőleges 
ajtókonzol aljára. Rögzítse két (2) csavarral.6

5 6

Konzol bütykös 
rúdja

166658

(Mennyiség: 2)
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Lépés 7: Oldalfal
HU-23BZ

Tegyen egy sarokoszlopot a padlókeret jobb hátsó sarkához. Rögzítse két (2) csavarral. Tegyen egy 
sarokoszlopot a padlókeret bal hátsó sarkához. Rögzítse az ajtófélfákat és a saroklemezeket a padlókeret 
sarkaihoz. Rögzítse mindegyiket két (2) csavarral. Rögzítse a saroklemezeket az ajtófélfákhoz egy (1) 
csavarral és anyával.

1

Szükséges alkatrészek:

Sarokoszlop

210954

Csúsztassa az élvédőt a jobb oldali és a bal oldali oromra. Csúsztasson egy oldaltoló panelt és egy jobb 
oldali orompanelt az ajtófélfa és a sarokoszlop közé. Rögzítse négy (4) csavarral. Csúsztasson egy oldaltoló 
panelt és egy bal oldali orompanelt az ajtófélfa és a sarokoszlop közé. Rögzítse négy (4) csavarral.2

összeszerelés a lépés 1:
• padlókeret szerelvényhez 

x2x21

2

Ajtókeret

210960

Oldalsó burko-
lás

28827

Panelorom, 
jobb oldali

110958

Panelorom, bal 
oldali

180097

Saroklemez

26481

69835

6481

10960
10954

69835

Széltakaró

169835

ELÜLSŐ ELÜLSŐ

ELÜLSŐ

25”
63,5 cm

Panel

25”
63,5 cm

Panel

(Mennyiség: 24) (Mennyiség: 2)(Mennyiség: 4)

80097

8827

8827

10958

Padlókeret
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Lépés 8: Hátsó fal
HU-24BZ

Szükséges alkatrészek:

Tegyen egy illesztett oszlop szerelvényt két (2) csavarral a padlókeret hátuljához.1

1

Illesztett oszlop szerelvény 4

2

3

5

6

8

7

Illesztett oszlop szerelvény

Csúsztasson két (2) hátsó panelt a sarokoszlop és az illesztett oszlop közé. A 
rögzítésükhöz négy (4) csavart használjon.2
Rögzítsen egy másik illesztett oszlop szerelvényt a padlókerethez. Csúsztasson 
két (2) hátsó panelt a két (2) illesztett oszlop közé, és rögzítse négy (4) csavarral.3
Csúsztasson két (2) hátsó panelt a két (2) illesztett oszlop közé, és rögzítse 
négy (4) csavarral.4

Hátsó burkolás

610956

10956

10956

10956

10956

összeszerelés a lépés 2:
• Illesztett oszlop 

szerelvény x 2

10956

10956

(Mennyiség: 28)
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Lépés 8: Folyamatos
HU-25BZ

Szükséges alkatrészek:

Tegye fel a hátsó fal csatornát a hátsó fal tetejére. Rögzítse a sarokoszlopokat és 
az illesztett oszlopokat hat (6) csavarral.5

Hátsó Fal
Csatornát

110957

10957

(Mennyiség: 6)

Csatornát 

Csavar

Anyacsavar 

Panel

Posta

(Mennyiség: 6)

Alátét

Megjegyzés
Úgy tegye a csatornát az oszlopokra, 
hogy a lyukak egy vonalba essenek. 
Tartsa úgy az anyát az oszlopok hátsó 
oldalán, hogy egy vonalba essen a 
lyukakkal. Csavarozza át a csavart a 
csatornán, az oszlopon és az anyán 
keresztül.
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Lépés 9: Áthidaló
HU-26BZ

Szükséges alkatrészek:

Rögzítse a saroklemezeket az áthidalóhoz egy (1) 
csavarral.1
Rögzítse az áthidalót az ajtófélfákhoz a megmaradt 
két (2) lyukban. Mindegyik véghez használjon két (2) 
csavart.2

1

2

10982

6481

Áthidaló

110982

Saroklemez

26481

6481

(Mennyiség: 4)(Mennyiség: 6)
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Lépés 10: Oldalfal csatornák
HU-27BZ

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 8)

10964

66849L

Oldalfal
csatornák

210964

Bal oldali
ajtófélfasapka

166849L

Jobb oldali 
ajtófélfasapka

166849R

Jobb oldali hátsó 
saroksapka

166861R

Bal oldali hátsó 
saroksapka

166861L

66849R

66861R

66861L

10964

Helyezze a jobb oldali és a bal oldali ajtófélsapkákat a kerti tároló elején a csatornák 
tetejére. Rögzítse mindegyiket két (2) csavarral.3

Helyezze a jobb oldali és a bal oldali hátsó saroksapkákat a kerti tároló hátsó oldalán a 
csatornák tetejére. Rögzítse mindegyiket két (2) csavarral.2

Helyezze az oldalfal csatornákat a kerti tároló tetejének mindegyik oldalára.

1

ELÜLSŐ
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Lépés 11: A fedél felszerelése
HU-28BZ

Fedélrögzítő

266785 összeszerelés a lépés 4:

• Fedélszerelvény

#10 x 1/2
(Mennyiség: 8)

Tegye fel a zsanérokat a fedélszerelvényre úgy, hogy egy vonalban legyenek a hátsó 
fal csatornáján lévő lyukakkal. Rögzítse a zsanérokat három (3) lapos fejű csavarral 
(#6 x 5/16 = 8 mm).1

66785

Rögzítse a két (2) fedéltartót, hogy a lemezek az illesztett oszlopba és a fedélkonzolba 
csatlakozzanak. Mindegyik fedéltartót négy (4) csavarral (#10 x 1/2 = 13 mm) rögzítse.2

x2

Szükséges alkatrészek:

(#10 x 1/2)

(Mennyiség: 9)

Laposfejű csavar 
(#6 x 5/16)

Hatlap-fejű 
anyacsavar 
(#6)
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Lépés 12: Ajtó Telepítése
HU-29BZ

Szükséges alkatrészek:

bal
ajtószerelvényben

összeszerelés a lépés 5:

• jobb es bal ajtószerelvényben

x4

jobb
ajtószerelvényben

Rögzítse a bal oldali ajtószerelvényen lévő 
zsanérokat a bal oldali ajtófélfához három (3) 
lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm).  Tegye 
meg ugyanezt a jobb oldali ajtószerelvényen.

1
Szereljen fel 
tapadókorongokat 
a bal oldali ajtó 

sarkára/széleire.

2
Hatlap-fejű
anyacsavar (#6)

2

11029
(Mennyiség: 3)

Bal Oldali Ajtó
tapadókorongokat 

11029Jobb Oldali Ajtó

Laposfejű csavar 
(#6 x 5/16)

(Mennyiség: 12)

Megjegyzés



LEHORGONYZÁSI OPCIÓK...

Az egész padlókeretet biztonságosan le KELL horgonyozni az épület felállítása után. 
Alább ajánlott lehorgonyzási módszereket találnak.

 Az épület lehorgonyzása

Arrow lehorgonyzási készlet: (AK100 vagy 
68383.sz. típus)
Betonalap elkészítése esetén ajánlott.
Tartalma: Saroklemezek, körkapcsok, vasáru, 6 mm-os 
kőműves fúrófej és a beszerelési utasítások.

Lehorgonyzás betonba:
1. Öntött betontáblához vagy lábazathoz vagy járólapok-
hoz:
Használjon 6 mm x 51 mm  méretű facsavarokat.
2. Az épület felállítása után öntött beton cövekekhez: 
Használjon 6 mm x 152 mm méretű facsavarokat.

Lehorgonyzás fába/oszlopba:
Használjon 6 mm méretű facsavarokat. A megfelelő 
lehorgonyzás céljából 6 mm méretű lyukak vannak a 
keretben.

1. 2.

1. 2.

FONTOS:

Lehorgonyzási készletet online a www.arrowsheds.com címen lehet beszerezni.
Telefonon is vehet egyet az 1-800-851-1085 telefonszámon.
A részleteket ld. a tartozékok oldalán.

HU-30BZ

• Ha lengőajtója van, azokat már az épület lehorgonyzása előtt fel kell függeszteni és 
szintben kell lengetni. 

• Ekkor horgonyozza le az épületet. A lehorgonyzással kapcsolatos részleteket alább 
találja meg.

• Ha megvásárolt egy padlókeretkészletet, ezen a ponton kell felszerelnie.
• Álljon meg a pillanatra, és ellenőrizze, hogy az épület a jelen utasításoknak 

és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került-e összeszerelésre.
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GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS…
Külső gondozás:
A záróréteg akkor marad ép hosszú időn keresztül, ha a külső felületet megtisztítja és bekeni viasszal. Javasoljuk, 
hogy mossa le enyhe szappanos oldattal. NE használjon a kerti tároló lemosásához gépi mosást. Kifejezetten 
ajánlott, hogy rendszeres időközönként használjon gépjárműhöz való viaszsprayt, ha nagy páratartalmú klímán 
vagy vízparti területen van az épület.

A gyúlékony anyagokat vagy a maró anyagokat vegyszerekhez és/vagy gyúlékony anyagok tároláshoz való 
légmentesen záródó tartályokban kell tárolni. Az olyan maró vegyszereket, mint a műtrágyák, rovarirtó vagy 
növényvédő szerek, haladéktalanul le kell tisztítani a belső és a külső felületekről. Kémiai sérüléssel okozott 
rozsdára nem vonatkozik a garancia.

NE TÁROLJON USZODAI VEGYSZEREKET A KERTI TÁROLÓBAN – EZ 
ÉRVÉNYTELENÍTI A GARANCIÁT
A rozsdavédelmi óvintézkedések segíthetnek, hogy ne jelenjen meg a rozsda, illetve ha már megjelent, gyorsan 
leállítják a folyamatot.

• Se kint, se bent ne rugdossa vagy kapargassa a bevonat felületét.

• A tetőről, az alap kerületéről, illetve az ajtónyílásokból takarítsa el a szemetet és a leveleket, mert ezek magukba 
szívhatják és tárolhatják a nedvességet. Így megduplázhatják a károkat, mivel bomlás közben savakat bocsátanak 
ki.

• Amint lehet, fesse újra a karcolásokat vagy rúgásokat, illetve a rozsda látható területeit. Ügyeljen rá, hogy a felületen 
ne legyen nedvesség, olaj, kosz vagy szennyezés, majd egyenletesen vigyen fel kiváló minőségű javítófestékből 
egy réteget.

• Különböző festékgyártók kínálnak termékeket a rozsda kezelésére és takarására. Ha felületi rozsda jelenik meg 
a kerti tárolón, azt javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb kezelje le az adott területeket az Önnek megfelelő fes-
tékszállító utasításait követve.

• Ügyfélszolgálati részlegünk megadhatja annak a festéknek a bekeveréséhez szükséges képletet, amely mege-
gyezik az Ön kerti tárolójának színével. Javítófestékkel is szolgálhatunk a kisebb rúgások és karcolások kijaví-
tásához.

Tető:
Tisztítsa le a leveleket és a havat a tetőről. A tetőre esett nagy mennyiségű hó kárt tehet az épületben, mert 
kockázatossá teszi a belépést. Havas országban tetőerősítő készlet kapható a legtöbb Arrow épülethez, hogy 
kiegészítő védelmet biztosítson a hó jelentős felhalmozódása ellen.

Általános tájékoztató:
A teljes tetőterület alá behelyezett műanyag takaró (párafólia) csökkentheti a lecsapódást.
• A bevont panelekre tintával felírt alkatrészszámokat mossa le szappanos vízzel.
• Szigetelő spray segítségével lehet vízálló tömítést létrehozni az egész épületben.

Ne feledje, a gyártó nem vonható felelősségre az abból adódó következményekért, ha az épületet nem a jelen út-
mutatónak megfelelően telepítették, illetve az időjárási viszonyokból vagy vis major eseményekből adódó károkért.

Későbbi használat céljából őrizze meg a jelen összeszerelési útmutatót és a használati 
utasítást.

HU-31BZ
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