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Przed rozpakowaniem produktu należy uważnie przeczytać 

niniejszą instrukcję – nie powinno się rozpoczynać montażu bez 

jej pełnego zrozumienia.



Wprowadzenie 
    Gratulujemy zakupu szklarni, która uważana jest za jedną z najlepszych na rynku. Po zmontowaniu jej zgodnie z 
tą instrukcją będzie ona służyć przez wiele lat, nie sprawiając przy tym żadnych kłopotów. Mamy nadzieję, że 
poniższe wskazówki i wyjaśnienia okażą się pomocne.
     Szklarnia ta wykonana jest z aluminium, ponieważ jest to najlepszy funkcjonalnie materiał, którego cena zawiera 
się w przedziale dostępnym dla przeciętnego posiadacza domu. Aluminium nie pęcznieje, nie kurczy się, nie 
wypacza ani nie rdzewieje. Podczas eksploatacji powinno nabrać matowego, białawoszarego koloru; czasem jego 
powierzchnia staje się nieco szorstka po stronie zewnętrznej w wyniku samoistnego tworzenia się warstwy 
ochronnej.
     W przypadku zdecydowania się na szkło ogrodnicze małe szyby są mniej podatne na pękanie wskutek ruchu 
konstrukcji, są łatwiejsze do transportu i tańsze do wymiany (jeśli ulegną uszkodzeniu).
     Płyty akrylowe zostały wybrane ze względu na ich giętkość umożliwiającą wykonanie zaoblonej części dachu, 
odporność na niekorzystne warunki pogodowe i przejrzystość.
     Zalecamy kompleksowe ubezpieczenie szklarni – najlepiej przez włączenie jej do polisy na dom.
Konserwacja
     Żeby utrzymać czystość w szklarni, należy od czasu do czasu starannie umyć szyby i aluminiowy stelaż łagodnym 
roztworem detergentu. Trudne do zmycia plamy mogą dać się usunąć za pomocą spirytusu mineralnego.
     Akryl można czyścić miękką szmatką nasączoną ciepłą wodą z mydłem. Jeśli nie doprowadzi to do zniknięcia 
zanieczyszczeń, można użyć nafty lub spirytusu mineralnego. Nie wolno stosować żadnych środków ściernych, które 
mogłyby porysować powierzchnię szkła akrylowego.

 Należy wybrać dobrze nasłonecznione miejsce, w którym do szklarni docierać będzie wystarczająco duża ilość 
światła słonecznego.
 Uwaga: wysokość konstrukcji do kalenicy (bez podstawy) wynosi 2350 mm. Potrzebne narzędzia 

1 – śrubokręt 
1 – klucz maszynowy o rozstawie 10 mm 
1 – wiertarka wraz z wiertłem nr 10 do betonu 
1 – nóż

1 – łyżka 
1 – kombinerki 
1 – poziomica

Ważne! 
    Przed rozpoczęciem montażu szklarni należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest zgodna ze spisem części. 
Elementy do każdej sekcji są pogrupowane, więc aby uniknąć ich pomieszania, każdy pakiet powinien być otwierany 
oddzielnie. Gdyby czegoś brakowało, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta, przy użyciu formularza zwrotnego 
dołączonego do niniejszej instrukcji lub telefonicznie pod numerem  +44 (0)1242 676625. 

1. Przed rozpakowaniem produktu uważnie przeczytać poniższe wskazówki i nie zaczynać montażu, zanim
staną się w pełni zrozumiałe.

2. Podczas pracy konieczna będzie pomoc drugiej osoby.
3. Przy wykonywaniu podstawy wymagana jest odpowiednia staranność: powinna ona być wypoziomowana i

mieć idealne kąty proste.
4. Przed przytwierdzeniem stelażu do podstawy sprawdzić prostokątność i dokręcić wszystkie nakrętki i śruby.

Uszczelnić połączenie między stelażem a podstawą, stelażem a budynkiem oraz wszystkie pozostałe
połączenia narożnikowe.

5. Szklenie nie powinno odbywać się w pośpiechu, ale należy dokonać go w jednym etapie, przykładając dużą
uwagę i staranność do uszczelnienia połączeń pomiędzy dachem a szybami, przy zastosowaniu dostarczonego
uszczelniacza.

6. W celu zminimalizowania kondensacji pary wodnej zalecamy, aby cieplarnia była dobrze wentylowana.
Można to osiągnąć przez instalację wywietrznika żaluzjowego (tylko w modelach 106 i 126).

7. Zaleca się umieszczenie powyżej szklarni, na okapie lub poziomej rynnie budynku, płotka
przeciwśniegowego, jeśli istnieje obawa, że spadający z góry śnieg (lub inne przedmioty) spowoduje
uszkodzenia.
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Wybór lokalizacji



1106 No. 6 x 16mm

self- tapping screws

1476
612

1774.5
1839
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Numer 
referencyjny Nazwa elementu

Liczba
Długość

[mm]
język polski

aluminiowa śruba z nakrętką 

wkręt samogwintujący nr 6 x 16 mm 

wkręt samogwintujący nr 6 x 10 mm

śruba z nakrętką M3x8

śruba M3x25 z łbem wpuszczanym i nakrętka

ślizgacz dolnej belki drzwi

uszczelniacz silikonowy i pistolet

klips sprężynowy

haczyk osadczy (w kształcie litery Z)

profil międzyszybowy (w kształcie litery H)

uszczelka do szyb
uszczelka do szyb
uszczelka do szyb

uszczelka szyby wywietrznika dachowego

uszczelka szczotkowa do drzwi

listwa maskująca krawędzie szyb drzwiowych

zamek drzwiowy

wspornik wywietrznika dachowego

zlicowany uchwyt drzwiowy

samoprzylepna taśma piankowa

płytka narożnikowa

dwustronna samoprzylepna taśma piankowa

boczna belka parapetowa
boczna belka parapetowa
boczna belka parapetowa
belka kalenicowa
belka kalenicowa
belka kalenicowa
wzdłużne stężenie połaciowe
wzdłużne stężenie połaciowe
wzdłużne stężenie połaciowe

przekątny zastrzał boczny
poziomy zastrzał strony drzwiowej

przekątny zastrzał strony drzwiowej
poziomy zastrzał strony tylnej

pośrednia belka pionowa
środkowa belka pionowa strony drzwiowej
odnarożnikowa belka pionowa str. drz./tyl.
górna belka pionowa strony drzwiowej
środkowa belka pionowa strony tylnej
pośrednia belka dachowa
belka okapowa
belka okapowa
belka okapowa

lewa przyścienna belka pionowa
prawa przyścienna belka pionowa

słupek narożny
lewa belka szczytu
prawa belka szczytu
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1633
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Uwaga: część numer 00649 jest zbędnym elementem (nie jest ona już potrzebna).

Rynny pionowe wchodzą w skład kompletu.

belka progowa prowadzenia drzwi

lewa pionowa belka drzwi
prawa pionowa belka drzwi

tylna belka parapetowa

węgarek drzwiowy

usztywniacz pionowej belki drzwi

usztywniacz dachu

lewa belka wywietrznika dachowego
prawa belka wywietrznika dachowego

parapet wywietrznika dachowego

dolna belka wywietrznika dachowego

górna belka wywietrznika dachowego

środkowa belka drzwi

górna belka drzwi

dolna belka drzwi

osłona kółek

prowadnica drzwi

ogranicznik prowadnicy drzwi

Numer 
referencyjny Nazwa elementu

Liczba Długość
[mm]

język polski



1. Podstawa
    Do posadowienia cieplarni niezbędna jest podstawa, dzięki której cała konstrukcja będzie odpowiednio wypoziomowana i 
sztywna. By zaoszczędzić swoim Klientom czasu i nie narażać ich na kłopoty przy kładzeniu tradycyjnej ceglanej lub betonowej 
podstawy, firma Halls dostarcza łatwą w montażu prefabrykowaną podstawę, jako opcjonalny dodatek. Gdy jednak podstawa 
będzie wykonywana we własnym zakresie, powinna mieć wymiary jak na rycinie 3.  Jest niezwykle ważne, aby miała proste 
kąty i była pozioma – to pierwsze można sprawdzić przez zmierzenie przekątnych, które muszą być równej długości (ryc. 1), a 
to drugie przez pomiar kąta między ścianą budynku a podstawą, który musi wynosić 90° (ryc. 2). Należy z drewna 
impregnowanego ciśnieniowo sporządzić uszczelnienie izolacyjne, o grubości nie mniejszej niż 12 mm i szerokości nie większej 
niż 30 mm, pod kształtownik aluminiowy (ryc. 2a). Po zmontowaniu cieplarni można ją przykręcić (ryc. 2a) do podstawy 
śrubami nr 12 i kotwami rozporowymi (nie znajdują się w zestawie) poprzez belkę parapetową (otwory nie są wywiercone 
fabrycznie). 
WAŻNE 
     Jeśli konstrukcja będzie stawiana na litym cokole betonowym, należy mu nadać pokazane wymiary zewnętrzne (ryc. 3). 
Istotne jest przy tym, aby nie powstała żadna możliwość przesiąkania wody pod cokołem i tworzenia się kałuż. Podstawa 
powinna mieć spadek na stronę zewnętrzną cieplarni. Drewniane uszczelnienie trzeba odpowiednio zukosować. 

GLASS 

2635mm 

3880mm 

3257mm 
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Uwaga: rysunki te dotyczą tylko przypadku samodzielnego wykonywania podstawy –  
istnieje możliwość zakupu prefabrykowanej podstawy, co jest wygodniejszą opcją.

ryc. 1 ryc. 2                                  ryc. 2a

ryc. 3



UWAGA: 
NAKRĘTKI

ZNAJDUJĄCE SIĘ
W ZESTAWIE

MOGĄ BYĆ KWADRATOWE 
LUB

SZEŚCIOKĄTNE.

A B C

E D
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ryc. 4 ryc. 4

ryc. 4
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2. Bok
Rozłożyć na ziemi części z numerami jak na rycinie 4. Połączyć belkę parapetową

(701/01/33) z belką okapową (843/353/340) za pomocą belek pośrednich (201), jak 
pokazano na zdjęciach B i E. Przyśrubować od góry dwa zastrzały przekątne (194), jak na 
A, C i D. Powtórzyć z drugą stroną. 
WAŻNE
    Pamiętać, aby wsunąć jedną śrubę w rowek każdej pośredniej belki pionowej, z którą 
krzyżuje się zastrzał przekątny, żeby uchwycić środek tego zastrzału, jak na A.
     Części skręcić dostarczonymi aluminiowymi śrubami z łbem czworokątnym i nakrętkami, 
ale nie dociągać do końca żadnej śruby przed zakończeniem montażu szklarni.
 Wszystkie ilustracje w tej sekcji stanowią widok od wewnątrz. 
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M J H

G I K N

F

L

F
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ryc. 5

z lewej strony z prawej strony
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3. Tylna strona szczytowa

     Ilustracje i zdjęcia pokazują widok od wewnątrz. Strony są nazwane lewą i prawą 
z punktu widzenia obserwatora stojącego na zewnątrz konstrukcji. Drzwi można 
umieścić po dowolnej stronie – tylny szczyt będzie automatycznie po stronie 
przeciwnej.
     Rozłożyć ponumerowane części jak poprzednio. Przymocować płytkę narożnikową 
(205) do belki szczytowej (369 lub 370) i słupka narożnego (364), jak na F. Gładka strona 
słupka powinna być skierowana do wewnątrz szklarni a łeb śruby na zewnątrz.

    Przykręcić tylną belkę parapetową (756) do słupka narożnego (364), jak na G. 
Przytwierdzić belki pionowe strony tylnej (359 i 366) do belki szczytowej, jak na H, i 
włożyć dwie śruby dla poziomego zastrzału do każdej pionowej belki przed połączeniem 
drugich końców z belką parapetową, jak na I. 

     Zamocować pionową belkę przyścienną (361 lub 362) do belki szczytowej i 
parapetowej, jak na J i K. Przykręcić poziome zastrzały (471) do śruby w słupku narożnym 
i luźnych śrub w belkach pionowych (359 i 366), jak na F i M, a następnie połączyć 
z pionową belką przyścienną, jak na N.
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T

U RO

S

Q P9

1 dodatkowa śruba

3 dodatkowe śruby

1 dodatkowa śruba

3 dodatkowe śruby

z lewej strony

ryc. 6

z prawej strony
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4. Przednia strona szczytowa (z drzwiami)

    Rozłożyć ponumerowane części jak poprzednio i skręcić je razem luźno za pomocą 
krótkich śrub (400), w tej samej kolejności jak przy tylnej stronie szczytowej. Prowadnicę 
drzwi (974) należy zamocować PRZED środkową belką pionową (346), jak na T, S i U.

     Włożyć dwie śruby do (346), aby przykręcić zastrzał poziomy (329) i usztywniacz 
pionowy (758), jak na O. Dopasować otwory w usztywniaczu do otworów w 
środkowej belce pionowej tak, aby był on prawidłowo zorientowany.

     Wsunąć 4 śruby do odnarożnikowej belki pionowej (359), aby przymocować zastrzał 
poziomy (329) i później węgarek drzwiowy (757).

     Zamek drzwiowy, jeśli jest potrzebny, można założyć tylko od WEWNĄTRZ szklarni.
     Zastrzał przekątny (363) mocuje się do belki progowej prowadzenia drzwi (750) tą 
samą śrubą co belki pionowe, jak na P, i przytwierdza się drugi koniec, jak na Q.

     Wprowadzić luźno śrubę z nakrętką do środka prowadnicy drzwi, po czym nasunąć 
małą belkę pionową (360) na łeb śruby i dociągnąć, jak na S.

     Przymocować drugi koniec tej belki pionowej do belki szczytu (370 lub 369), jak na R.
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pion sznurkowy 

poziomica 

łata z drewna impregnowanego 
ciśnieniowo 

V Y

AA BBZ

W

CC
11

ryc. 7
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5. Montaż

WAŻNE 
     Przed ostatecznym dokręceniem wszystkich śrub zalecane jest doszczelnienie połączeń parapetowych, 
progowych, okapowych, kalenicowych i narożnych dostarczonym w zestawie uszczelniaczem silikonowym 
(37).  Osiąga się to przez luzowanie połączeń, tylko po jednym na raz, aby uszczelniacz mógł je spenetrować.
     Przy dociąganiu śrub i nakrętek należy uważać, aby nie zrobić tego tak mocno, że dojdzie do zerwania 
gwintu.

12

    Uwaga: Wszystkie ilustracje w tej sekcji stanowią widok od wewnątrz, oprócz rysunku 7.
     Połączyć obie strony z częścią boczną, jak na Z i AA. Jeśli płytki narożnikowe są zbyt sztywne, poluzować 
śruby w celu zwiększenia zakresu ruchu.
     Zamontować belkę kalenicową (842 lub 372 lub 07) pod belki szczytu, jak na V. Przykręcić końce stężenia 
połaciowego (844 lub 365 lub 11) do szczytów, jak na Y. Przymocować wygięte pośrednie belki dachowe 
(368), jak na W (na fotografii tej widać również założony usztywniacz dachu).
     Parapet wywietrznika dachowego (913) może być umieszczony tylko pomiędzy belkami pośrednimi. 
Zamocować go luźno w odpowiednim miejscu, jak na X – aby tego dokonać, trzeba najpierw włożyć, łbem 
do góry, śrubę do każdego końca parapetu – i wsunąć parapet bardzo ostrożnie na miejsce, od dołu 
pośrednich belek dachowych, po czym wstawić śrubę na każdym końcu parapetu do rowka belek, jak na X. 
W modelach 106 i 126 powtórzyć to z drugim parapetem.
     Przed dokręceniem pośrednich belek dachowych wsunąć do każdej trzy śruby, aby złączyć dół tych belek 
z belką okapową (843 lub 353 lub 340) oraz zainstalować stężenie połaciowe i usztywniacze dachu (759). 
Do dolnych śrub wszystkich pośrednich belek dachowych przykręcić belkę okapową, a do następnych 
stężenie połaciowe.
     Teraz założyć usztywniacze dachu – podnosząc niewykorzystane dotąd śruby w pośrednich belkach 
dachowych, stężeniu połaciowym, jak w CC, i parapecie wywietrznika dachowego – i zamocować górę do śrub 
w pośrednich belkach dachowych.
      Przenieść stelaż na przygotowaną podstawę. Spuścić pion sznurkowy z wierzchołka konstrukcji, żeby ściany 
szczytowe zostały ustawione idealnie pionowo. 
     Unieruchomić szkielet budowli gwoździem murarskim (nie znajduje się w zestawie), wsuniętym częściowo 
przez jeden z otworów montażowych na górze. Wytrasować na ścianie pozostałe piętnaście lub szesnaście lub
siedemnaście (w zależności od modelu szklarni) otworów montażowych, po czym wyjąć gwóźdź i odsunąć 
stelaż.
     Wykonać wiertłem nr 10 otwory i wepchnąć w nie kołki rozporowe o tym samym numerze.
Na tym etapie między podstawę a belki parapetowe i progową powinien zostać starannie położony wałeczek 
masy uszczelniającej o grubości 12 mm.  Replace the frame onto the base. 
Postawić stelaż z powrotem na podstawę i umieścić między nim a ścianą drewniane łaty impregnowane 
ciśnieniowo (nie znajdują się w zestawie) o wymiarach 19 x 16 mm.
     Ostrożnie przewiercić przez drewno otwory montażowe i przykręcić stelaż (ryc. 7).
Na koniec przytwierdzić stelaż do podstawy. Jeżeli jest to podstawa prefabrykowana (do nabycia za dodatkową 
opłatą), należy postępować według załączonej do niej instrukcji. (W przypadku jej braku lub utraty można ją 
wyszukać na naszej witrynie internetowej www.hallsgreenhouses.com, pod zakładką Help & Advice, w pliku 
Base Instructions.) Jeśli podstawa została wykonana samodzielnie, trzeba wywiercić otwory w belce 
parapetowej, jak pokazano w sekcji 1 (ryc. 2a). Doskonałe uszczelnienie między łatami a murkiem uzyskuje się 
przy zastosowaniu masy uszczelniającej lub taśmy piankowej (nie znajdują się w zestawie).



łyżka 

ślizgacz dolnej belki drzwi (478) 

dolna belka drzwi 

Uwaga: zamontować drzwi przed szkleniem. 

DD

EE

FF

GG

widok od wewnątrz

HH

widok 
od zewnątrz

widok
 od wewnątrz

szyba
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od zewnątrz

łyżka 
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6a. Drzwi 

     Rozłożyć na ziemi części z numerami jak na rycinie 8 i połączyć pionowe 
belki drzwi (751 i 752) z górną belką drzwi (987) dostarczonymi wkrętami 
samogwintującymi nr 6 x 16 mm (1106), jak na FF. Dużo łatwiej jest to wykonać 
za pomocą wkrętarki elektrycznej, przy właściwym ustawieniu momentu 
obrotowego (tzn. najniższym). 
     Otwory na dolną belką drzwi (988) muszą być oddalone od otworów 
na belkę środkową (986) bardziej niż te górne, żeby wprawić u góry krótszą 
szybę B. Można to sprawdzić przez położenie obu pionowych belek obok 
siebie w celu dopasowania otworów.
     Przed zamontowaniem belki środkowej ustalić, po której stronie ma być 
uchwyt drzwiowy (w zależności od tego, czy drzwi znajdują się z lewej, czy 
z prawej, strony szklarni). Jeśli drzwi są, na przykład, z prawej, uchwyt 
drzwiowy powinien być po lewej.
     Przymocować belki środkową (986) i dolną (988), jak na GG i HH.      
Założyć osłonę kółek (989) u góry pionowych belek drzwi, jak na DD.      
Wcisnąć ślizgacze (478) w taki sposób, aby zaczepy objęły belkę drzwi – w 
razie potrzeby (aby weszły do końca) użyć łyżki (ryc. 8).
     Wepchnąć zlicowane uchwyty drzwiowe (992) do otworów po obu stronach 
środkowej belki drzwi, jak na EE.
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610 x 305mm 

6b. Szklenie drzwi
    Należy pamiętać, że szkło jest kruche – trzeba obchodzić się z nim ostrożnie i używać rękawiczek. Miejsce połączenia 
szyb z profilem międzyszybowym w kształcie H (452) wypełniać uszczelniaczem silikonowym (37), jak na KK.
     UWAGA: Umieścić pojemnik z uszczelniaczem silikonowym w pistolecie (dostarczonym). Po każdym użyciu trzeba obniżyć 
ciśnienie, aby zapobiec wyciekaniu płynu, przez naciśnięcie kciukiem dźwigienki z tyłu pistoletu, jak na JJ. 
     Przykleić dwustronną samoprzylepną taśmę piankową (990) zarówno do obu pionowych belek drzwi, jak na II, jak 
i środkowej belki drzwi (ryc. 9), na czystą i suchą powierzchnię aluminium.     
     Położyć ramę drzwi płasko na stole lub ziemi, aby wstawić szyby. 
     Zaczynając od szyby pod środkową belką drzwi, wprowadzić uszczelniacz (37) do profilu międzyszybowego i ostrożnie, ruchem 
obrotowym jak na LL, nałożyć go na szybę C, po czym natychmiast zebrać jego nadmiar czystą i suchą ściereczką. Aby uzyskać 
dobre uszczelnienie, wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche oraz odtłuszczone (na przykład za pomocą spirytusu 
mineralnego).
     Umieścić drugi koniec szyby na środkowej belce drzwi, pilnując, aby nie weszła krzywo, nie była przesunięta ani nie zachodziła 
na kanał w pionowych belkach drzwi, jak na II. Z taśmy piankowej na pionowych belkach drzwi ściągnąć pasek foli ochronnej 
na długości, którą zajmie pierwsza szyba. Docisnąć szkło do taśmy.
     Po uszczelnieniu, jak poprzednio, wepchnąć drugą szybę oznaczoną literą C (dół drzwi), ruchem obrotowym (LL), jak najgłębiej 
w profil międzyszybowy na pierwszej szybie, jak na MM, pilnując, aby nie weszła krzywo, nie była przesunięta ani nie zachodziła 
na kanał w pionowych belkach drzwi, jak na II. Jak poprzednio usunąć pasek foli ochronnej i wcisnąć szybę na miejsce. 
Natychmiast zetrzeć nadmiar uszczelniacza czystą i suchą szmatką.
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na zewnątrz

od wewnątrz

tą stroną 
na 
zewnątrz

- - - - - - -        dwustronna samoprzylepna taśma piankowa (990)
Uwaga: po przyklejeniu do szkła bardzo trudna do oderwania!

ryc. 9



     Oszklić przestrzeń nad środkową belką drzwi w ten sam sposób (nb. górna szyba B jest krótsza). Zdjąć osłonę kółek, aby 
wprawić ostatnią szybę i listwy maskujące (991).
     Położywszy drzwi płasko na ziemi lub stole, wepchnąć listwy dość mocno (praktycznie je rozpłaszczając, aż zaskoczą) 
podstawą dłoni, posuwając się od dołu ku górze, do obu pionowych belek drzwiowych, jak na II. Piłką do metalu odciąć 
wystające części listew, na równo z górną krawędzią szyby.
     Zainstalować z powrotem osłonę kółek. Wsunąć uszczelkę drzwi (984) do każdej z dwóch pionowych belek drzwiowych, jak 
na II, i zacisnąć kombinerkami ich dolne końce, by uniemożliwić zsuwanie się uszczelek.
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SZKLENIE DRZWI DŁUGIMI SZYBAMI Z HARTOWANEGO SZKŁA ORAZ SZKLENIE CAŁEJ 
CIEPLARNI DŁUGIMI SZYBAMI HARTOWANYMI
Drzwi szkli się długimi szybami z hartowanego szkła tak samo jak szkłem ogrodniczym, z wyjątkiem tego, że nie ma 
separatorów (452). Poniżej przedstawiono szczegółowy opis.

SPECYFIKACJA SZKLENIA 
CIEPLARNI PRZYŚCIENNEJ 
Z WYOBLONYMI SZYBAMI

8 x 6, 10 x 6, 12 x 6

szkło
akrylowe

szkło
akrylowe

szkło
akrylowe

szkło
akrylowe

szkło
akrylowe

szkło
akrylowe

profil „H” 610 mmprofil „H” 610 mm

wyoblona

profil „Z” 610 mm
profil „H” 610 mm

rm
Rectangle



OO

BFRR

PP

od wewnątrz od zewnątrz

od zewnątrz od wewnątrz
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przednia strona szczytowa 
(z drzwiami)

Uwaga: zamek drzwiowy 
umieszczany jest 
po wewnętrznej stronie 
szklarni, więc może nie 
być potrzebny.

ryc. 10



6c. Zawieszenie drzwi 
    Wsunąć drzwi na prowadnicę tak, aby ich dolna belka weszła na krawędź belki 
progowej, jak na NN.
     Wyregulować śruby na osłonie kółek w taki sposób, żeby kółka przejęły obciążenie, ale 
by dolna belka nadal zachodziła na próg, który pełni rolę szyny prowadzącej, oraz by 
pionowe belki drzwiowe nie zahaczały o prowadnicę drzwi.
     Dokręcić śruby w celu ustabilizowania drzwi.
     Przymontować do węgarka zamek drzwiowy (976) dwiema śrubami (997), które wkręca 
się do otworów fabrycznie nawierconych w tym kształtowniku, jak na PP.
     Uwaga: zamek drzwiowy został przewidziany od wewnątrz pomieszczenia i może nie być 
przydatny.
     Zamocować węgarek drzwiowy (757) do odnarożnikowej belki pionowej (359) – 
pamiętając, że dwa małe otwory na jego końcu mają być na górze – za pomocą czterech już 
się w nim znajdujących śrub. Ustawić śruby naprzeciw wycięć w węgarku, wcisnąć 
na miejsce i dociągnąć nakrętki, jak na QQ i PP.
Zrównać dwa otwory na końcu prowadnicy drzwi z dwoma otworami na górze węgarka i 
skręcić śrubami (996) oba kształtowniki, jak na OO.
     Wstawić ogranicznik prowadnicy drzwi (789), jak na BF.
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góra 

góra 

góra 

góra 

uszczelka 

płaski patyczek 
drewniany pchać 

SS

XX

98
1

VV

wewnętrzna strona zmontowanego wywietrznika 

zewnętrzna strona zmontowanego wywietrznika

YYWW
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strona zewnętrzna

góra 913

ryc. 11

rm
Callout
OUTSIDE

rm
Callout
 TOP OF 913

rm
Line

rm
Line



7. Wywietrznik dachowy
    Nakrętki mocujące parapet wywietrznika dachowego (913), ukazany na SS, 
należy pozostawić luźne w celu umożliwienia regulacji podczas instalowania 
wywietrznika.
     Na płaskiej powierzchni wyciąć cztery odcinki uszczelki szyby wywietrznika 
dachowego (138) w taki sposób, aby bez rozciągania zakrywała ona całkowicie 
krawędzie szkła (ryc. 11). Wycięcie uszczelek nieco ponad wymiar zapewni szczelność 
na rogach.
     Założyć jeden odcinek na krawędź szyby, a na niego dolną belkę wywietrznika 
(915). 

     Wyśrodkować oba elementy. Wbić na miejsce drewnianym, gumowym lub 
skórzanym młotkiem, trzymając pionowo szybę opartą drugą stroną na drewnianej 
podstawce, jak na TT.

     Powtórzyć na przeciwległej krawędzi szyby z górną belką wywietrznika dachowego 
(981), zwracając uwagę na to, która powierzchnia tej części ma być u góry.
     Obrobić podobnie pozostałe krawędzie, także pamiętając o właściwej orientacji 
bocznych kształtowników (751 i 752). Otwór na samym końcu bocznej belki 
wywietrznika dachowego musi znajdować się na górze, tuż przy kalenicy.

     Nałożyć niewielką ilość silikonu do wszystkich rogów w celu doszczelnienia styku.
     Spoić narożniki ramy przy użyciu czterech wkrętów samogwintujących (1106, jak 
na XX i YY (wyprostować belki, jeśli są skrzywione).
     Sprawdzić prostokątność przez zmierzenie przekątnych. Skorygować ustawienie, 
jeżeli istnieje taka potrzeba, po czym dokręcić wkręty.
     Docisnąć uszczelki do ramy, po obu stronach szyby, za pomocą płaskiego patyczka 
z drewna, jak na UU.

     Włożyć górną belką wywietrznika dachowego w zazębiającą się z nią zawijkę 
kalenicy, zacząwszy od jej końca, i przesunąć wywietrznik wzdłuż kalenicy 
do przewidzianego dla niego miejsca, jak na VV. Jeśli przesuwanie będzie sprawiać 
duże trudności, natłuścić trące o siebie części wazeliną techniczną lub smarem.
     Zainstalować luźno wspornik wywietrznika dachowego (983), mniej więcej 
w środku dolnej belki wywietrznika i jego parapetu, przy użyciu wkrętów 
samogwintujących (229), jak na WW.
     Wyregulować belkę parapetową wywietrznika dachowego przy zamkniętym 
wywietrzniku. Jeśli wywietrznik dachowy zaczepia o sąsiednią belkę, poluzować 
nakrętkę ją mocującą i nieco przemieścić tę belkę.
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OSTRZEŻENIE:
     Należy pamiętać, że szkło jest kruche! Trzeba obchodzić się z nim ostrożnie i 
używać rękawiczek.



Code GLASS Size mm 86 106 126 
A 610 x 610 4 5 6 
B 610 x 305 1 1 1 
C 610 x 457 32 35 38 
D 610 x 540 1 1 1 
E 610 x 399 1 1 1 
P 610 x 200 1 1 1 
G 610 x 308 1 1 1 
H 610 x 507 1 1 1 
J 610 x 556 (3mm Acrylic) 2 2 2 
K 610 x 610 (2mm Acrylic) 4 5 6 
L 610 x 508 7 8 10 
R 610 x 467 1 2 2 

TOTAL 56 63 70 

AF

AJ AK

Niniejsza sekcja dotyczy szyb ze szkła ogrodniczego. Informacje o szkleniu szybami 
długimi zamieszczono w sekcji 6b.
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uszczelka do szyb

klips sprężynowy do szyby

haczyk osadczy do szyby

samoprzylepna taśma piankowa

profil międzyszybowy „H” 

Oznaczenie Wymiary szyby [mm]

(x 3 mm, pleksi)

(x 2 mm, pleksi)

Razem

belka kalenicowa

oblachowanie 
(nie znajduje się w zestawie)

strona zewnętrzna

ryc. 12



8. Szklenie szybami ze szkła OGRODNICZEGO
     Należy pamiętać, że szkło i plastik są kruche. Trzeba ostrożnie, używając rękawiczek, obchodzić się z tymi materiałami 
oraz przechowywać je w pozycji pionowej.
     Najpierw włożyć uszczelkę (410) – łatwiej to zrobić, gdy ma ona temperaturę pokojową. Ścisnąć uszczelkę między 
palcem wskazującym a kciukiem i, zaczynając od góry (w pobliżu belki kalenicowej), wepchnąć ją do rowków po obu 
stronach belki, jak na AB. Przytrzymując jedną ręką włożoną część uszczelki, poluzować ją na danej długości, uważając, 
aby jej nie naciągnąć, jak na AC, i odciąć stosowny odcinek.
     Przed szkleniem boku i dachu cieplarni przykleić samoprzylepną taśmę piankową (428) do spodu okapu, 
kalenicy, prowadnicy drzwi i parapetu wywietrznika, jak na AD.
     Przeanalizować schemat szklenia przedstawiony na rycinie 12.
     Zanim rozpocznie się pracę, należy skontrolować, czy belki dachowe są prostopadłe do okapu.
     Miejsce połączenia szyb z profilem międzyszybowym w kształcie H (452) wypełniać uszczelniaczem silikonowym (37), jak 
na ZZ. 
     Uwaga 1: Szeroka strona tego profilu przychodzi zawsze od wewnątrz pomieszczenia (AG).     
     Uwaga 2: Aby otrzymać dobre uszczelnienie, wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche oraz odtłuszczone. 
     Uwaga 3: Uszczelniacz nakłada się dość obficie na dole obu szczelin.
     Uwaga 4: Szklenie zacząć od dachu. 
     Wprowadzić silikon do profilu międzyszybowego „H”, jak na ZZ (pamiętając o redukcji ciśnienia w pistolecie po jego 
użyciu). Ostrożnie nasunąć ten profil na jedną szybę oznaczoną literą A i niezwłocznie zebrać nadmiar uszczelniacza czystą i 
suchą szmatką, jak na AE.
     Wcisnąć drugi koniec szyby jak najgłębiej do belki kalenicowej i zamocować ją klipsami sprężynowymi (453), jak na AF i 
AL.
     W celu dodatkowego zabezpieczenia puścić cienki wałeczek silikonu wzdłuż górnej zewnętrznej krawędzi każdego profilu 
„H” będącego już w docelowym umiejscowieniu, natychmiast ścierając nadmiar jak wcześniej.
     Założyć następny profil „H” na szybę L, starannie uszczelniwszy jak poprzednio, i wepchnąć drugi koniec szyby jak 
najgłębiej do profilu „H” na pierwszej szybie, jak na AG, po czym opuścić szybę L, jak na AH, na belki po jej bokach i wytrzeć 
ją bez zwłoki.
     Po wykonaniu każdego połączenia sprawdzić wizualnie od zewnątrz, czy przez całą szerokość danej szyby biegnie 
nieprzerwana warstwa silikonu.
     Powtórzyć powyższe czynności z następną szybą L.

     Nałożyć uszczelniacz do wgłębienia w belce okapowej, jak na AN.
     Wziąć plastikową płytę oznakowaną literą K, zdjąć folię ochronną z obu stron i wcisnąć pleksi do profilu 

„H” (wypełnionego uszczelniaczem), po czym zgiąć arkusz tak, aby jego dolna krawędź weszła za wypust oporowy na górze 
belki okapowej, jak na AI.
 Powielać te czynności aż do ukończenia dachu.
     W przypadku problemów ze wstawieniem ostatniej szyby sprawdzić, czy te powyżej niej się nie ześlizgnęły. Gdyby 
na dole została szczelina, można obniżyć szyby, uważając przy tym, aby górna tafla nie wysunęła się zupełnie z kalenicy.
     Przy szkleniu pozostałej części konstrukcji zaczynać od dołu – resztę szyb wprawić metodą opisaną w poniższym akapicie.
     Umieszczać szybę na belce parapetowej i mocować klipsami sprężynowymi. Zakładać dwa haczyki osadcze (458) 
na górną krawędź szyby. Wstawiać następną taflę do haczyków, dolną krawędzią na zewnątrz, jak na AJ. Oszklić 
górne narożniki, jak na AK.

Wykaz czynności kontrolnych – należy sprawdzić, czy (i poprawić, jeśli jest inaczej):
1. drzwi przesuwają się gładko
2. wywietrznik dachowy otwiera się i zamyka bez nadmiernego oporu
3. wszystkie nakrętki i śruby są dociągnięte
4. wszystkie połączenia narożnikowe są uszczelnione, zwłaszcza w obszarze wywietrznika oraz wewnętrznych rogów

belek parapetowych, okapowej i kalenicowej.
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płaski patyczek
 drewniany 

pchać 

    Ogrzać uszczelkę szyby wywietrznika dachowego (138) do temperatury mniej więcej pokojowej.
     Pracując na płaskim podłożu, założyć tę uszczelkę, nie rozciągając jej przy tym, na krawędź szyby. Przyłożyć 
centralnie dolną belkę wywietrznika i wbić ją na miejsce drewnianym, gumowym lub skórzanym młotkiem, 
trzymając pionowo szybę opartą drugim końcem na drewnianej podstawce, jak na A.

    Należy pamiętać, że szkło jest kruche. Zachować ostrożność i używać rękawiczek. 

    Ostrym nożem zrobić w uszczelce niewielkie nacięcie, nieco przesunięte od narożnika w kierunku środka 
krawędzi, jak na B. Obłożyć oba boki szyby uszczelką w taki sposób, aby róg szkła wychodził symetrycznie nacięcia, 
jak na C.
     Oprawić szybę w boczne belki (lewą i prawą) i zamocować ich narożniki do dolnej belki wywietrznika wkrętami 
samogwintującymi (1106). Więcej informacji znajduje się w głównej części instrukcji.
     Naciąć lekko uszczelkę blisko narożników, jak poprzednio, i wsunąć ją na ostatnią krawędź szyby. Przyciąć 
uszczelkę tak, aby jej końce dochodziły do siebie w środku górnej belki wywietrznika dachowego, jak na rycinie 13.
     Włożyć górną belkę wywietrznika na szybę i połączyć narożniki odnośnych belek wkrętami samogwintującymi 
(1106), jak wcześniej.
     Sprawdzić prostokątność przez zmierzenie przekątnych. Jeśli trzeba, poprawić ustawienie, po czym dokręcić 
wkręty.
     Docisnąć uszczelki do ramy płaskim patyczkiem z drewna, jak na D.
     Nałożyć niewielką ilość uszczelniacza silikonowego (37) do każdego narożnika.
     Zainstalować wywietrznik w dachu cieplarni zgodnie z główną częścią instrukcji.

góra góra 

góra 
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Alternatywna metoda oszklenia wywietrznika dachowego
belka górna (981)

belka lewa (896)

uszczelka szyby (138)

belka prawa (897)

belka dolna (915)

góra 

ryc. 13



Doradztwo techniczne i reklamacje
    Ten wysokiej jakości produkt został wytworzony z najwyższą starannością, aby zapewnić pełną satysfakcję jego 
nabywcy. Według naszej najlepszej wiedzy zawartość była kompletna przy wysyłce.
     Jeśli z jakiegoś powodu brakuje któregokolwiek elementu zestawu lub podczas transportu powstały uszkodzenia, prosimy o 
wypełnienie części B. Jeżeli potrzebne są konkretne porady na temat montażu cieplarni, prosimy o opisanie problemu w części 
C. We wszystkich przypadkach należy wypełnić część A.

Uwaga:       Nie możemy brać odpowiedzialności za zwłokę wynikłą z zajmowania się sprawą za pośrednictwem osób
trzecich. Z tego względu zalecamy wysłanie pisma na adres: 
Customer Service Department, Eden Halls Greenhouses Ltd, The Distribution Centre, Stoke Orchard nr 
Cheltenham, Gloucestershire GL52 7RS
     Można też kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo:
Telefon: (01242) 676625  Adres mailowy: mail@eden-greenhouses.com
     Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji dotyczącej braków i/lub uszkodzeń, jeśli nie zostanie 
nam przekazana na niniejszym formularzu w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.
    Stosujemy zasadę ciągłego wprowadzania ulepszeń i w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

PROSIMY WSZYSTKO WPISYWAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI

SEKCJA A (wypełnić we wszystkich przypadkach) 

1. Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................
2. Adres.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
3. Numer telefonu .......................................................................................................................................................................
4. Data .......................................................................................................................................................................................
5. Informacje o nabytym produkcie

Typ

6. Nazwa i adres bezpośredniego sprzedawcy 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

7. Data zakupu ............................................................................................................................................................
8. Numer kontroli jakości ............................................................................................................................................

SEKCJA B (reklamacje dotyczące 
braków, uszkodzeń itp.)

SEKCJA C (zapytania)
Prosimy opisać kwestię, w której potrzebna jest porada.

Opis części Brak (podać
 ilość brakujących części)

Uszkodzenie(podać 
ilość uszkodzonych części)

Inne 
(szczegółowo opisać)
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