KŮLNA ONE-TRADE
Kůlna vrcholového
stylu

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Montážní

návod

1,8 x 3 x 2m KŮLNA VRCHOLOVÉHO STYLU

INVERZNÍ BAREVNÁ VERZE
Tam, kde není možné použít plnobarevnou pozitivní verzi, použijeme variantu inverzní.

Popis

1,8 x 3 x 2m Kůlna z krabice® - šedá

Model #
70403

Doporučené nářadí a pomůcky

Pozorně si přečtěte VŠECHNY instrukce před samotnou montáží. Tento přístřešek MUSÍ být bezpečně
ukotven. TATO KONSTRUKCE JE DOČASNÁ A NEDOPORUČUJE SE PRO TRVALÉ POUŽITÍ.
Než začnete: Pro montáž se doporučuje 1 nebo více lidí, přibližný čas 2 hodiny.

Čechy: 273 139 500 Morava: 513 036 300 | Slovensko: 00 421 908 989 729

www.one-trade.cz
PODÍVEJTE
SE NA INST

KŮLNA ONE-TRADE

UPOZORNĚNÍ:

Tento přístřešek je vyroben z kvalitních materiálů. Je vyroben tak, aby vyhovoval zakázkově zhotovené textilní plachtě ShelterLogic®
Corp., která je součástí produktu. Přístřešky ShelterLogic® Corp. nabízí uskladnění a ochranu před poškozením způsobeným
sluncem, lehkým deštěm, mízou stromů, zvířecím - ptačím trusem a lehkých sněhem. Tato konstrukce ShelterLogic® Corp. musí být
řádně a bezpečně ukotvena. Pro detailní informace týkající se ukotvení vizte manuál. Za řádné ukotvení, zajištění napnuté plachty a
její očištění od sněhu a nečistot zodpovídá spotřebitel. Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte detailní návod, upozornění a
UPOZORNĚNÍ:
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náklady za dopravu hradí kupující. Díly a náhrady budou odeslány
na dobírku.
Musíte si uschovat původní obal pro případné
zpětné
zaslání. Pokud jste produkt nakoupili u místního obchodního zástupce, ke všem reklamacím musí být přiložena kopie originálu
účtenky. Po koupi laskavě vyplňte a vraťte záruční kartu, aby mohl být produkt registrován. Pro více detailů vizte záruční kartu.
Chráněno U.S. Patents a přihlášené patenty: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572
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KŮLNA ONE-TRADE
1,83 x 3,05 x 1,98m Kůlna z krabice® SEZNAM DÍLŮ
Množství

Popis dílů:

Číslo dílu #

Trubky krovu 35 1/8"

8

800071

Příčky, Zúžený profil 41 5/8"
Příčky 40 1/2"

6
3

802443
802439

Příčky 38 1/8"

6

13215

Trubky stojen, 26 3/8"

8

802285

Trubky stojen, zúžený profil 18 1/8"

4

802440

Středové trubky 36 3/4"

4

802445

Rohové ohyby stojen

4

802427

Boční rohy

8

800601

Vrchní spojky

4

802606

Ocelové patky

4

802610

Svorky ShelterLockTM

8

800597

Upínací ráčna

8

10240

Šrouby s plochou kulovou hlavou 1/4" x 3 1/2"

4

802630

Šrouby 1/4" x 1 5/8"

16

10115

Šrouby 1/4" x 3 3/8"

8

802497

Podložka 1/4"

12

01011

Matka 1/4"

28

01010

Upínací pryžová šňůra (Pro držení otevřených dveří)

4

10066

Krytky šroubů (Pro šrouby 802497)

8

10150

Půl-Svorky pro středové stojny

8

13201

Půl-Svorky pro rohové stojny

8

13202

Plachta

1

802401

Dveře se 2 zdrhovadly

2

802402

15" Šnekové kotvy (Dočasné)
Lanko - 1' délka
Svorky lanka

4
4
4

10014
10015
10016
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KŮLNA ONE-TRADE
1. ROZLOŽTE STŘEŠNÍ RÁM
800601

ZADNÍ ČÁST

802443

800601

800601
802439

802443

800071

800071

800071

800071

802606

802606

802606

802606

802443

802439

802443

800071

800071

802443

800071

800071

802439

802443

800601

PŘEDNÍ ČÁST

800601

800601

800601

800601

2. SESTAVTE STŘEŠNÍ RÁM Zajistěte spoje pomocí šroubů podle obrázku.
Vrchní příčka PŘES středové rámy
802443

03032

802630

ZADNÍ
ČÁST

802443

Vrchní příčka POD koncové rámy

PŘEDNÍ
ČÁST
Boční zahnutá spojka a svorka ShelterLock

802630

Spoj středového rámu a svorky
ShelterLockTM
800597

800071

03032

802497

01010
03032
802497

01010

01010

10150

Použijte 802439 u předního
koncového rámu
Použijte 802443 u zadního
koncového rámu

03032
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KŮLNA ONE-TRADE
3. SESTAVTE STOJNY A PŘIPEVNĚTE JE NA STŘEŠNÍ RÁM Zajistěte spoje pomocí

šroubů podle obrázku.
A. Sestavte rohové a středové stojny.
B. Připevněte stojny pomocí šroubů na jedné straně střešního rámu, ponechte druhou stranu střešního rámu položenou
na zemi.
C. Připevněte zbylé stojny pomocí šroubů na protější stranu rámů střechy.
Rohové stojny

Středové stojny

Použijte šroub

Použijte šroub

03032
802285

Připevněte stojny k střešnímu rámu
800071

03032
802285

03032
802497

802440

03032

802445

802439

Použijte šroub

10115

802427
802610

802285
(Sestavená stojna)

Středové stojny

Rohové stojny

4. SESTAVTE VODICÍ PŘÍČKY
A. Umístěte vodicí příčku (13215) ke každé stojně a zajistěte ji u každé stojny pomocí krycí svorky podle obrázku níže.
B. Posuňte vodicí příčky tak, aby byly 8 palců nad zemí a ručně dotáhněte šrouby na svorkách.
Svorky pro středový rám a vodicí příčku
802445

ZADNÍ
ČÁST

13201
10115

13215

13215

01011

Svorky pro koncový rám a vodicí příčku
13202
10115

13215

01011
802427

PŘEDNÍ
ČÁST
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5. VYROVNÁNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE
A. Umístěte sestavenou rámovou konstrukci na zamýšlené místo, které by mělo být nanejvýš rovinaté a ploché.
B. Změřte příčné vzdálenosti protilehlých rohů. Tyto vzdálenosti musí být stejné s odchylkou maximálně
2,5cm.
C. Zkontrolujte, zda přední a zadní část rámové konstrukce měří na šířku 1,8m.

1,8m

1,8m

6. ŘÁDNĚ UKOTVĚTE KONSTRUKCI
A. Kotvy musí být umístěny uvnitř přístřešku u rohových stojen.
B. Prostrčte 3/4 palce (2cm) trubku nebo ocelovou tyč očkem šnekové kotvy a otáčejte kotvou ve směru
hodinových ručiček, dokud očko netrčí ze země 2,5 až 5cm, což je dostatek prostoru, aby mohlo být
upevněno na stojny.
Pokud je půda příliš tvrdá, vykopejte jámu lopatou nebo zemním vrtákem. Volitelné: Vyplňte cementem.

C. Provlékněte přiložené lanko očky kotvy podle obrázku. Zajistěte lanko pomocí přiložených svorek.
POZNÁMKA:
15 palcové (38cm) šnekové kotvy jsou pouze
pro dočasné použití! Abyste dosáhli
nejlepších výsledků, ShelterLogic doporučuje
použití našich Easy Hooks (#10036 4-balení,
#10035 6- balení, nebo #10038 8- balení) nebo
30 palcové (76cm) šnekové kotvy (#10075 4balení, #10078 6- balení, nebo #10079 8balení) pro pevnější a bezpečnější ukotvení.
Kotvy koncového rámu

Pro více informací
volejte 1-800-524-9970
nebo navštivte
www.shelterexpert.net
VAROVÁNÍ:
Pokud je nasazena plachta a
přístřešek není ukotven a je
ponechán bez dozoru, hrozí
vážné zranění osob nebo
škody na majetku. Přístřešek
musí být před použitím
bezpečně ukotven.
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KŮLNA ONE-TRADE
7. NASAZENÍ DVEŘNÍHO PANELU A PLNÉHO ZADNÍHO PANELU
A.Držte koncový panel nahoře uprostřed tak, aby vnitřní bílý povrch směřoval dovnitř přístřešku. Oviňte okraje textilie
koncového panelu okolo koncového rámu.
B. Odpojte vrchní příčku od koncového rámu. Přetáhněte koncový panel přes koncový rám a protáhněte konec příčky
otvorem v panelu mezi popruhem a rámem. Opět připojte vrchní příčku ke koncovému rámu. Opakujte krok B s
bočními příčkami.
C. Vespod, kde upínací popruh vystupuje z kapsy na každé straně koncového panelu, zatáhněte za popruh, abyste jej
propnuli a zamezili jeho průvěsu. Dejte pozor, abyste nevytáhli konec popruhu z kapsy.

POZNÁMKA: Nevsunujte do těchto kapes žádné trubky.
D. Zahákněte hák "S" na upínací ráčně do dírky v ohybu stojny. Nasuňte popruh do hřídele ráčny a tahem jej napněte.
Naviňte popruh na hřídel ráčny tak, aby se popruh překrýval. Umístěte koncový panel tak, aby byl vycentrovaný na
konstrukci před plným napnutím koncového panelu.
E. Utáhněte ráčny, střídavě z jedné strany na druhou, dokud koncový panel není vycentrovaný a napnutý.
Dveřní panel se zdrhovadlem: Během napínání dveřního panelu nechte zdrhovadla zapnutá.
OVIŇTE OKRAJE TEXTILIE KONCOVÉHO PANELU SMĚREM DOVNITŘ KONSTRUKCE
VRCHNÍ
PŘÍČKA

BOČNÍ
PŘÍČKA

OVIŇTE
OKRAJE
TEXTILIE
KONCOVÉHO
PANELU
SMĚREM
DOVNITŘ
KONSTRUKCE

ZDRHOVADLA

UPÍNACÍ
POPRUH

VODICÍ
PŘÍČKA

VNITŘNÍ POHLED NA KONCOVÝ RÁM
Naviňte popruh do upínací ráčny

BOČNÍ POHLED NA
KONCOVÝ RÁM

Popruh a ráčny zajišťující koncový panel
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8. UPÍNÁNÍ PLACHTY A VODICÍCH PŘÍČEK
A. Rozložte plachtu na zem vedle konstrukce tak, aby vnitřní strana plachty (strana s kapsami na trubky)
směřovala dolů a aby popruh byl v rozích v přední a zadní části konstrukce.
B. Natáhněte plachtu přes konstrukci a ujistěte se, že je plachta na konstrukci vycentrovaná. Ve všech čtyřech
rozích by mělo být stejné množství přesahu.
C. Zahákněte hák "S" na upínací ráčně do dírky v ohybu stojny. Nasuňte popruh do hřídele ráčny a tahem jej
napněte. Naviňte popruh na hřídel ráčny tak, aby se popruh překrýval.
D. Rozpojte vodicí příčky, protáhněte je textilními kapsami u každé stojny a opět je připojte svorkami ke každé
stojně. Tento postup opakujte na protější straně. Před úplným utažením šroubů zatlačte shora na vodicí příčky,
abyste napnuli plachtu.
E. Abyste zajistili napnutí plachty, kontrolujte a dotahujte ráčny a vodicí příčky každý měsíc.
POZNÁMKA: Logo ShelterLogic® by mělo být
orientované jako na obrázku níže.
SPRÁVNĚ

13215

VODICÍ
PŘÍČKY

ZADNÍ
ČÁST

PŘEDNÍ
ČÁST

Popruh a ráčny zajišťující plachtu

Svorky středového rámu a vodicí příčky
802445

13201

Svorky koncového rámu a vodicí příčky
13202
10115

10115

01011

01011
802427
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