25.05.2016

Kotvící sada k domkům
ARROW AK4 - závrtné kotvy
návod na montáž

Je důležité, aby podlahová konstrukce byla ukotvena až
poté, co je postavený domek.
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Krok 1
UPOZORNĚNÍ: Určete umístění všech podzemních
inženýrských sítí (elektrika, voda, kanalizace, telefon,
kabely, TV, atd…), aby nedošlo k jejich náhodnému
přerušení.

A.
Abyste dosáhli nejlepšího výsledku, domek musí
být stavěn na rovině a konstrukce domku opřená celým
obvodem. V případě, že nemáte rovinu, doporučujeme,
abyste rám vypodložili nebo kopali do země, aby byla
umožněna montáž v rovině.

B.
Kotvy by měly být umístěny přibližně 5“ – 9“
(12,7cm – 22,9 cm) od rohu boční stěny domku.
Seřaďte kotvy podle první vypoukliny ve stropním
panelu, jak je ukázáno dále.
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A.

Navržené umístění kotvy

B.

1. vypouklina

C.

Střecha

D.

Boční strana domku

E.

Přední strana domku

F.

Přibližně 5“ – 9“ (12,7cm – 22,9 cm)

G.

5´x 4´až 10´x 9´(1,5m x 1,2m – 3,0m x 2,7m)

H.

10´x 12´až 12´x 17´(3,0m x 3,7m – 3,7m x 5,2m)

(Pro domky větší než 12´x 17´(3,7m x 5,2m) použijte 3 sady)
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Krok 2
A.
Kotvy namontujete tak, že zatlačíte na oko a
otočíte s ním. Použijte velký šroubovák, 12“ (30,5cm)
dlouhou trubku nebo tyč, které vám umožní kotvu
zašroubovat do země. Zašroubujte kotvy do země tak,
aby nad zemí zůstaly přibližně 3“ (7,6cm).

Poznámka: Pokud šroubování kotvy půjde obtížně kvůli
skále nebo kořenům, můžete kotvu přemístit, ale pamatujte
si, že musí být v jedné lajně s vypouklinami ve stěnovém
panelu. Ale pokud jsou obtíže evidentní na všech místech,
minimální přijatelné zapuštění je 15“ – 18“ (38,1cm –
47,7cm).
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Krok 3
A.
Vezměte konec lanka a vložte ho pod střešní panel,
přes boční horní lištu a střešní trám (viz obrázek).

Lanko přes střešní trám
a vypouklinami ve
střešním panelu.
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Krok 4
A.
Vložte přibližně 4“ – 6“ (10,2cm – 15,2cm) lanka
do oka v kotvě, namontujte svorku na lanko (viz
detailní obrázek).

B.
Vložte opačný konec lanka do oka, nechte 4“ – 6“
(10,2cm – 15,2cm) a lanko ustřihněte. Namontujte
svorku na lanko (viz obrázek).
C.

Opakujte u zbývajících kotev.

D.
Potom co lanko je namontované, otočte kotvou
tak, abyste lanko utáhli. Utáhněte pouze tak, aby lanko
bylo napnuté. To připevní váš domek pevně k zemi.
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Poznámka: Pokud žijete v místě, které je vystaveno mrazu,
doporučujeme pravidelně kontrolovat ukotvení lanka, zda je
napnuté. Pokud je lanko uvolněné, otočte kotvou po směru
hodinových ručiček, pokud lanko utáhnete příliš, otočte
kotvou proti směru hodinových ručiček.

Přes trámy a do země
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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.)
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