
PAŘENIŠTĚ  SP 41

Balil:  ...................................................

Dne:  ...................................................

Podpis:   ...................................................

Pozice Název Rozměr - mm

001 Sloupek rohový 134 x 551 4

002 Lišta čelní  92,5 x 1.020 8

003 Lišta boční spodní  67 x 1.508 2

004 Lišta boční horní  78 x 1508 2

005 Sloupek střední 123 x 551 2

009 Bočnice okna pro závěsy 56 x 1513 2

010 Bočnice okna pro rukojeť  56 x 1513 2

011 Bočnice okna  56 x 1513 4

012 Příčka okna  60 x 506 8

Polykarbonátová výplň čelní  500 x 941 4

Polykarbonátová výplň boční  500 x 1425 2

Polykarbonátová výplň okna 457 x 1450 4

Krabice na šrouby/díly

006 Spojka 42 x 155 4

007 Polovina závěsu pro čep L/P 40 x 67 4

008 Polovina závěsu  40 x 49 4

013 Pant/ předmontováno  18 x 80 8

014 Rukojeť  78 x 100 2

015 Příchytka I  41 x 41 64

016 Příchytka II  46 x 46 48

019 Šroub/předmontováno M 5 x 10 4

017 Matice/předmontováno M 5 4

018 Matice M 6 244

020 Šroub M 6 x (10)12 220

021 Šroub M 6 x 20 12



Návod k montáži a obsluze pařeniště SP 31

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil právě náš výrobek. Věříme, že budete spokojeni s jeho velmi dobrými 
užitnými vlastnostmi a plně je využijete. Jako každý výrobek, tak i náš potřebuje určitou péči a proto je 
nezbytné si před začátkem jeho montáže a užíváním řádně přečíst návod. 

Účel:
Pařeniště slouží k ychlení a pěstování rostlin v době, kdy podmínky k pěstění na nechráněném záhonu r
jsou pro ně nepříznivé. Především se jedná o zimní a podzmní období, dále však i o pěstování tepelně i
náročnějších rostlin v letních měsících. Pařeniště poskytuje přiměřenou ochranu před nepříznivými 
pov o mi vlivy. ětrn stní

Popis:
Konstrukce je vyrobena z pozinkovaného plechu o síle 1 mm a spojena pomocí šroubů a matic M6. 
V průběhu výrobního procesu při děení a tvarování, nejsou střžné hrany ošetřeny pozinkováním. Na těchto - l i
hranách se působením vzdušné vlhkos může nejdříve objevit koroze, která negativně neovlivňuje ostatnti í 
pozinkovanou plochu. Není to proto důvod k rekamaci l .
Výplň je z dutinkových polykarbonátových desek o síle 4 mm a do konstrukce se upevňuje jednoduchým 
způsobem, pomocí kovových příchytek. Okna lze vyklopit mimo půdorys pařeniště. 
Konstrukci i okna je nutné řádně ukotvit - zajistit proti větru. 

Pi práci v pařeništi nebo při manipulaci s ním mějte na vědomí, že hrany profilů mohou být ostré a mohli ř
byste se o ně snadno poranit. Při práci používejte vždy ochranné rukavice. 

Otevírání okna - postavte se k boku pařeniště a za rukojeť k tomu určenou tahem směrem k sobě otevřete 
do Vámi požadované polohy. Při otevírání oken, především za silného větru, je nutné okno přidržovat a poté 
zajistit proti nežádoucímu pohybu. 

Zavírání okna - postavte se k boku pařeniště a za rukojeť k tomu určenou, tahem k sobě okno upevněné 
k posadě otevřete do vertikální polohy. Toto okno přidržujte ve vertikální poloze a druhou rukou za prostředek 
profilu otevřete spojené okno taktéž do vertikální polohy Dvojice oken je ve vertikální pooze a společně je l
sklopíme do polohy horizontální, přitom dbáme na vlastní bezpečnost.

Do konstrukce je zakázáno jakkoliv zasahovat či k ní přichycovat nebo opírat cokoliv a tím ji zatěžovat.
Též je třeba dbát, aby nebyla přetěžována, např. sněhem. Nedovolte, aby cokoliv (ovoce, větve)pádem  
ohrozilo stabilitu konstrukce, nebo poškodilo výplně. 

Doporučujeme: 
Konstrukci ošetřit ekologicky nezávadnou barvou vhodnou pro styk s potravinami. Povrchovou úpravou se 
prodlužuje životnost konstrukce. Zabraňte styku konstrukce s agresivními látkami a jejich parami, které by 
snížiy životnost konstrukce. Používejte originální náhradní díly. l

Postup montáže (viz. obrázky): 
Montáž doporučujeme provádět ve dvou osobách, neboť díly je třeba přidržovat kv li pádu.  ů
Manipulovat s výplněmi z polykarbonátu  za silného větru nedoporučuje.Na šroubování šroubových spojů 
je třeba použít n el osti a tvaru, aby nedošlo ke sesmeknutí a případnému poranění.ářadí příslušné v ik

!!Pozor!!
Barevná, nebo potištěná folie desky značí stranu s UV filtrem. Touto stranou montujte desky směrem ven!! 
Doporučujeme také označit si tuto stranu pro pozdější použití. 

SP 41SP 41

Montáž.
Roztřídíme díly podle čísel z balícího listu. Následně podle přiložených nákresů sestavujeme výrobek. 
Veškeré spoje jsou provedeny šrouby M6 x 10/12 a  maticemi M6. Šroubové spoje během montáže  
nedotahujeme.  Až budeme mít celý výrobek sestavený a řádně zaúhlovaný, potom spoje pevně 
dotáhneme.  Z desek polykarbonátu sejmeme ochranné fólie.
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