
EN 

 

FONTOS 
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezen utasításokat az üvegház összeszerelésének megkezdése 

előtt. 

Tartsa ezen utasításokat biztonságos helyen a későbbi referencia érdekében. 

 

» Ügyfélszolgálat 
Az összeszereléssel vagy a cserealkatrészekkel kapcsolatos segítségnyújtásért - kérjük, hogy 

jelentkezzen be honlapunkra vagy hívja a szolgáltató vonalunkat (a telefonszám a címoldalon 

található). 

 

további információk találhatók a www.palramapplications.com honlapunkon. 

 

» Biztonsági tanácsok 
 

• Nagyon fontos, hogy az összes alkatrészt az előírásoknak megfelelően szerelje össze. 

Ne hagyjon ki egyetlen lépést sem. 

• Kifejezetten javasoljuk a munkakesztyű használatát az összeszerelés során. 

• Mindig viseljen cipőt és védőszemüveget, ha extrudált alumíniummal dolgozik. 

• Ha szobalétrát vagy szerszámgépeket használ, akkor feltétlenül tartsa be a gyártó biztonsági 

előírásait. 

• Vigyázzon, nehogy az alumínium profilokkal megérintse a felsővezetékeket. 

• Ne kísérelje meg az üvegházat szeles vagy nedves körülmények között összeszerelni. 

• Dobja el az összes műanyag tasakot. Tartsa gyermekek által el nem érhető helyen azokat. 

• Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől. 

• Az építés során ne támaszkodjon az üvegházra, és ne nyomja azt meg. 

• Ne helyezze el az üvegházat túlzottan szeles területre. 

• Ne kísérelje meg összeállítani az üvegházat, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, 

vagy ha szédülésre hajlamos. 

• Olyan forró elemek, mint például a nemrégiben használt grillrácsok, forrasztólámpák stb., nem 

tárolhatók az üvegházban. Győződjön meg róla, hogy nincsenek rejtett csövek vagy kábelek a 

talajban, mielőtt a rögzítő-csapokat behelyezné. 

• Ez a termék csak üvegházként használható. 

 

» Gondozás és karbantartás 
 

Ha az üvegházat tisztítani kell, használjon enyhe tisztítószeres oldatot majd öblítse le hideg, tiszta 

vízzel. NE használjon acetont, súroló vagy egyéb speciális tisztítószereket az átlátszó panelek 

tisztításához Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy a tetőpanelek sapkái (a 329. sz. műanyag 

alkatrész és a 981. sz. profil) be legyenek helyezve. 

 

» Szerszámok és eszközök 

• Mérőszalag • Állítható csavarkulcs/franciakulcs 

• Munkakesztyű  • T001 – Speciális szerszám a 411. sz. csavarhoz és  

a 412. sz. csavaranyákhoz  

• Szilikon spray / Kenőanyag 

 
• Csillagfejű csavarhúzó 

• Szintező 

• Gumikalapács  

http://www.palramapplications.com/


 

» Összeszerelés előtt 
 

 A helyszín kiválasztása: 

- Az üvegházat sík felületre kell helyezni 

és rögzíteni. 

- Válasszon egy napsütéses helyet, távol a 

belógó faágaktól. 

 Kifejezetten javasoljuk, hogy az üvegház 

közvetlenül egy szilárd beton alapra legyen 

rögzítve. Ehhez használjon a fém alapban 

előfúrt furatokat. 

 Ez az üvegház egy több részből álló egység 

melyet két ember tud a legjobban 

összeszerelni. Szánjon legalább fél napot az 

összeszerelési folyamatra. 

 Vegye ki az összes komponenst és alkatrészt 

a csomagolásokból. Rendezze el az 

alkatrészeket, és ellenőrizze az 

alkatrészjegyzék listát. 

Az alkatrészeket a keze ügyében kell 

elhelyezni. 

Tartsa a kis méretű alkatrészeket (csavarokat 

stb.) egy tálban, hogy ne vesszenek el. 

 Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az 

üvegházhoz többoldalú profilok 

használatosak. Ennek eredményeképpen a 

profilok bizonyos furatait nem kell 

felhasználni összeszerelés közben. 

 Kérjük, hogy olvassa el a teljes utasítást az 

összeszerelés megkezdése előtt.  Az 

összeszerelési lépéseket a pontos sorrendben 

végezze el. 

 

 

 

 

 

» Az összeszerelésre vonatkozó 

megjegyzések 

• A Silicon kenőanyag spray használatával 

könnyebben becsúsztathatja a paneleket a 

profilokba. 

• Ne fújja a sprayt a Polikarbonát panelekre. 

• Szükség esetén használjon gumikalapácsot.  

 Amikor az összeszerelés során az 

információs ikonnal találkozik, akkor 

kérjük, hogy olvassa el a megfelelő 

összeszerelési lépést további 

megjegyzésekért és segítségért. 

 

5. lépés: A 994. és a 995. alkatrészek az üvegház 

hátsó részén találhatók. Ezek felerősítése 

határozza meg az üvegház elülső oldalát. 

8. és 11. lépés: A 256. sz. keresztlécek ovális 

nyílását mindig az üvegház alapjára kell 

felszerelni.  

9. lépés: Az ajtó szerelvény: Ez határozza meg 

az ajtó irányát. A 987. sz. alkatrész az az oldal, 

ahol az ajtózsanérok lesznek majd találhatók. Az 

ajtó bal- vagy jobb oldali ajtóként is 

felszerelhető. Ezek az utasítások egy jobb oldali 

ajtó összeállítását mutatják. 

Az ablak szerelvény 

31. lépés: Határozza meg az ablak helyét még az 

összeszerelés előtt. Az ablak az egyik megjelölt 

pozícióban telepíthető. 

44. lépés: Ha az ablak nem záródik megfelelően, 

lazítsa meg a csavarokat, állítsa be a profilt és 

húzza meg a csavarokat ismét. 

 

 Fontos javaslatok 

• Rögzítse stabilan az üvegházat vízszintes 

pozícióban közvetlenül az összeszerelés 

befejezése után. 

• Az üvegház kihorgonyzásához a kijelölt 

gyártó horgonykészletét kell használni. 

• Az üvegházat rögzítheti úgy is, hogy 

megfúrja az alapprofilokat, majd azt 

szorítócsavarokkal vagy tüskékkel 

rögzítheti a talajhoz (a csavarok és tüskék 

nincsenek szállítva). 

• Húzza meg az összes csavart az 

összeszerelés befejezése után. 

• Kérjük vegye figyelembe: A termék 

rögzítése a talajhoz elengedhetetlen a 

stabilitás és szilárdság biztosításához. 

A jótállás érvényessége érdekében ezt a 

lépést mindenképpen el kell végezni. 

A 411. sz. csavarok és a 412. sz. csavaranyák a teljes összeszerelési eljárás során használatosak. 

• A 411. sz. csavarokat az üvegház külső oldaláról, míg a 412. sz. csavaranyákat az üvegház belső 

oldaláról kell beszerelni. 

• A csavarokat és a csavaranyákat (411. és 412. sz.) csak 2-3 fordulattal húzza meg. Ne húzza meg 

őket addig, amíg a panelek összeszerelését be nem fejezi, hacsak nincs másként előírva. 

• Bizonyos lépésekben azonban, néhány csavar átmeneti meghúzására lehet szükség a profil 

leesésének megakadályozására. 
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