


montage, veillez à laisser suffisamment de

A külső hozzáférés érdekében az
összeszerelés során ügyeljen arra, hogy
elegendő helyet hagyjon a fészer
összeszerelésének külső része körül.

A HELY ELŐKÉSZÍTÉSE

Ebnen Sie die Bodenoberfläche
Livella la superficie del terreno A talaj felszínét egyengesse

Bauen Sie als Fundament eine Grundfl äche aus Holz oder Beton
Javaslat: Építsen

fa vagy cement alapot alapként

A padló külső intézkedései:

Option | Opción | optie | opzione választási lehetőségek Option | Opción | optie | opzione választási lehetőségek



 SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

MONTAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉT EMBER

BEFORE STARTING ASSEMBLY | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE | ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO |VOR
MONTAGEBEGINN | VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN | PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO | Az összeszerelés megkezdése
előtt

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu’il n’y a pas de pièces manquantes
ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Lisez toutes les instructions de montage |

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau,
dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle
Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

Leggi le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Verificare per assicurarsi che non ci siano parti
mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare o di disporre il montaggio | Consulta tutte le istruzioni di montaggio | Monta tutti

Olvassa el a kézikönyv végén található gondozási és biztonsági irányelveket Mielőtt elkezdené az összeállítás előkészítését,
ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó vagy sérült alkatrész Tekintse át az összes szerelési utasítást | Szerelje össze az összes
alkatrészt a kézikönyv utasításainak megfelelően. Ne hagyjon ki egyetlen lépést sem.

 L’embal lage peut contenir de petites pièces

A csomagolás
tartalmazhat további apró alkatrészeket, amelyek pótalkatrészként használhatók
JEGYZET: A termelés eltérései miatt a tényleges összeszerelt méret kissé eltérhet a megadott mérettől.

debido a las variaciones en la producción, el tamaño real al montarlo puede variar ligeramente con respecto a las dimensiones especificadas.
 Aufgrund von Abweichungen in der Herstellung kann die tatsächliche Größe leicht von den angegebenen Maßen abweichen.

Devido a variações na produção o tamanho real da montagem poderá variar ligeiramente das dimensões especificadas.



 ÉLÉMENTS DU PLANCHER

 PIÈCES DE L’ABRI TEILE DES SCHUPPENS 
A BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE

 | 
imprimées sur chaque pièce pour une identification facile 

alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | 

componenti dal pacchetto (i) e spargili su una superficie di lavoro pulita | 
componente per una facile identificazione
Minden részre kódbetűk vannak nyomtatva az egyszerű azonosítás érdekében

DACHELEMENTE 
TETŐRÉSZEK

169.5 cm / 66.7” 169.5 cm / 66.7” 167 cm / 65.7”169.5 cm / 66.7”

182 cm / 71.7”

169.5 cm / 66.7”



SCHRAUBEN

sc15t (x13) 15 mm /0.6" sc12t (x114) 12 mm /0.47" sc15 (x7) 17 mm /0.67"

s80t (x12) 80 mm / 3.15”s45b (x24) 45 mm / 1.77”

179 cm / 70.5”

179 cm / 70.5”

172cm / 67.7”

168 cm / 66.1”

181 cm / 71.3”

HG

 | Choisissez l’emplacement de la fenêtre | 
| Wählen sie aus, wo sie das fenster anbringen möchten |

| Scegliete dove volete posizionare la finestra | Válassza ki az ablak helyét
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Elülső



Aszimmetrikus



Elülső
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Aszimmetrikus
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Asszimetrikus





Asszimetrikus













TETŐSZERELÉS













Szabadtéri belső











ABLAK ÖSSZESZERELÉS





VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG

Affix the shed to the foundation by drill ing holes in the shed floor at the pre-marked locations and screwing it into the foundation using appropriate screws (screws not included).

Fixez l ’abr i à la fondat ion en perçant des trous dans le sol  aux endroits pré-marqués et  en insérant des vis adéquates dans la fondat ion (vis non fournies).

Fije el cobertizo a los cimientos perforando agujeros en el suelo del cobertizo en los lugares previamente marcados y atorníllelo a los cimientos utilizando los tornillos
adecuados (los tornill os no están incluidos).

Bringen Sie den Schuppen auf dem Fundament an, indem Sie an den Markierungen Löcher in den Schuppenboden bohren und diesen mit passenden Schrauben auf dem
Fundament festschrauben (Schrauben nicht enthalten).

Bevestig het schuurtje aan de fundering door op de aangegeven plaatsen gaten te boren in de vloer van het schuurtje en het schuurtje aan de fundering te schroeven met
behulp van passende schroeven (schroeven niet inbegrepen).

Fissa il deposito attrezzi alle fondamenta facendo dei fori nel pavimento nelle posizioni pre-segnalate ed avvitandolo alle fondamenta utilizzando apposite viti (viti non incluse).
BIZTOSÍTÁSA AZ ALAPRA
Rögzítse az aljához úgy, hogy furatokat fúr a talajba az előzőleg megjelölt helyeken, és megfelelő csavarokkal csavarja rá (a csavarokat nem tartalmazza).



It is strongly recommended to secure the shed to an immovable object or anchor to the ground by drilling holes in the shed floor

L'abri a été conçu uniquement à des fins de stockage. Il n'a pas été conçu à des fins d'habitation.
Il est fortement recommandé de sécuriser l'abri à un objet inamovible ou de le fixer au sol en creusant des trous dans le sol de l'abri

Vérifiez de temps en temps la tenue de l'abri afin de garantir sa stabilité et la mise à niveau du site, sur lequel il est posé.

et surtout pour le côté de la porte. Maintenant les portes fermées et verrouillées lorsque l'abri n'est pas utilisé, afin d'éviter tout dégât dû au vent.

Consultez les autorités de votre localité pour vérifier la nécessité de disposer d'un permis pour ériger l'abri.

Se recomienda encarecidamente fijar la cobertizo a un objeto inamovible o anclarla al suelo taladrando agujeros en el suelo de la cobertizo



Lagern Sie keine heißen Gegenstände im Schuppen, wie etwa kürzlich benutzte Grills oder Lötlampen und auch keine flüchtigen Chemikalien.

Si raccomanda vivamente di fissare il prodotto su un piano inamovibile o ancorandolo al suolo tramite i fori nel pavimento

Consultate le autorità locali per verificare se sono necessari dei permessi per assemblare il prodotto.

1. A kerti ház csak tárolási célokat szolgál. Nem lakhatásra tervezték.
Erősen ajánlott a kerti házat egy mozgatható tárgyhoz rögzíteni, vagy a talajba rögzíteni úgy, hogy lyukat fúrunk a  padlójába (az előzőleg
megjelölt helyeken), megfelelő csavarokat helyezünk a padlóba (a csavarokat nem tartalmazza)..
Ne próbáljon szeles vagy hideg napokon felszerelni.
Rendszeresen ellenőrizze a házat, hogy stabil és a helyszín egyenes legyen.

Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint hosszú ruházatot, amikor összeszereli vagy bármilyen karbantartási műveletet végez a házon.
Kerülje a fűnyíró vagy a mechanikus sarló használatát a ház közelében.

Mossa meg le a házat kerti tömlővel vagy enyhe mosószeres oldattal. Ne használjon kemény kefét vagy súrolószereket, beleértve
zsírtalanítókat vagy olaj- vagy acetonalapú tisztítószereket, mert ezek foltot okozhatnak vagy károsíthatják a terméket.
Ne tároljon forró tárgyakat, például nemrég használt rácsokat, fáklyákat és illékony vegyszereket a házban.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a falakhoz, mert ez torzulást okozhat.
Tartsa a tetőt hó és levelek felhalmozódásától mentesen. A tetőn lévő nagy mennyiségű hó károsíthatja a terméket így nem biztonságos belépni.

14. A szélirány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni a ház helyének meghatározásakor. Csökkentse a szélnek való kitettséget általában
és különösen az oldalsó ajtót. A szélkárok elkerülése érdekében tartsa az ajtókat csukva és zárva, amikor nincs használatban..
Ne maradjon a tetőn.
Konzultáljon a helyi hatóságokkal, hogy megtudja, szükséges-e engedély a ház építéséhez.



“defects" is defined as imperfections that impair the use of the Product).
This warranty does not cover defects resulting from normal wear and tear, including, but not limited to, scuffing, scratches or fractures caused during use,

but not limited to, hail, any type of storm, flood and fire, and consequential or incidental damages.

terme "défaut" est défini comme des imperfections qui nuisent à la bonne utilisation du produit).
Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une usure normale, y compris, mais non limitée aux rayures, aux éraflures ou aux bris provoqués par l'utilisation,

incendies, et tous dégâts accidentels ou consécutifs qui y seraient liés.

ainsi que l'utilisation à des fins commerciales ou publiques, annuleront cette garantie.
Keter ne saurait être tenu responsable de tout dégât encouru par une tierce partie ou de tout dégât ou perte d'objets à l'intérieur ou à proximité de l'abri.

(El término “defectos” se define como imperfecciones que afectan al uso del Producto).

„Defekte“ wird definiert als Beeinträchtigungen, die die Nutzung des Produktes herabsetzen).



"gebreken" wordt gedefinieerd als onvolkomenheden die het gebruik van het product schaden).

"difetti" è definito come imperfezioni che compromettono l'uso del prodotto).
Questa garanzia non copre i difetti derivanti da normale usura, inclusi, ma non limitati a, sfregamento, graffi o fratture createsi durante l'uso, scolorimento, ruggine,

A Keter menedéket (a továbbiakban: a termék) manuálisan, kiváló minőségű újrahasznosítható anyagokból, szigorú ellenőrzés és felügyelet mellett gyártották.
Ha bármilyen probléma merül fel a Termékkel kapcsolatban, kérjük, tegye panaszát a Keter ügyfélszolgálatához a weboldalunkon (www.keter.com)

Ez a garancia nem terjed ki a normális kopásból eredő hibákra,
beleértve, de nem kizárólag, a használat során, a színeződésben vagy fakulásban, oxidációban, ésszerűtlen használatban, visszaélésben, elhanyagolásban,
módosításokban, festésben, elmozdulásban, szállításban vagy szállításban okozott súrlódást, karcolást vagy törést. a Termék újrapozícionálása, a „természeti
cselekmények”, beleértve, de nem kizárólag, a jégesőt, bármilyen vihart, áradást és tüzet, valamint ebből következő vagy véletlen károkat.Aaz összeszerelés és
kezelés, amely nem felel meg a termék felhasználói kézikönyvében leírt ajánlásoknak, irányelveknek és korlátozásoknak, valamint kereskedelmi vagy közcélú
felhasználás, érvényteleníti ezt a garanciát.A Keter nem vállal felelősséget a harmadik fél által okozott kárért, vagy a menedékházon belül vagy annak közelében
keletkezett kárért. A vásárlás igazolásának és az igényelt termék meghibásodásának igazolásának bemutatásával, valamint a termék meghibásodásának időben
történő bejelentésével, a Keter saját belátása szerint folytatja a termék hibás alkatrészeinek cseréjét, vagy visszatéríti a vételárral arányos részben, lineárisan, a
garancia időtartama alatt.


