
Montážní a balící list na okapy
 pro skleníky  VARIANT.

Montáž:
Držáky okapu přichyťte pod spodní šroub M6 x 10 střešní pásoviny (viz obrázek) v roztečích dle oválných 
otvorů na dílech okapu. Držáky montujte na sloupky s výztuhami skleníku, pokud je to možné. Díly okapu 
překládejte ve směru odtoku vody a připevněte šrouby M6 x 10 s maticí.
Nastavte potřebný sklon okapu a dotáhněte šroubové spoje.

 Sestavy okapů pro skleníky typů Variant se řídí sestavením délky základen.
Skleníky přístavby  C, D mají okapy pouze na jednu stranu. 
  Okapy slouží k zachycení a odvodu dešťové vody do sběrných nádrží. Další výhodou okapů je to, že 
dešťová voda s prachem ze střechy nekape na boční skla a sloupky, nemůže je tedy znečistit.

Upozornění ! 
 Výrobce doporučuje demontovat okapy na období kdy sněží. Okapy mohou zachytávat sníh a při jeho 
větším nahromadění na střeše skleníku hrozí přetížení konstrukce (max. 150 kg/m2). Při přetížení 
konstrukce výrobce nemá odpovědnost za vzniklé škody.
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Sestava okapů pro skleník o délce 3 m

Sestava okapů pro skleník o délce 4 m 

okap krajní 93-1 L/P držák okapu 93-4

okap střední  93-3

okap střední 93-2

okapová trubka  93-6

výpusť okapu  93-5

Sestava okapů pro skleník o délce 4,5 m 

okap střední 93-2 okap střední 93-2

Na výpusť okapu nasaďte okapovou trubku.
Doporučujeme okapovou trubku nejprve nahřát(např. 
vařící vodou), trubka „změkne” a lépe se nasadí na 
výpusť.

Výpusť okapu společně s okapovou trubku přimontujte na 
okap.

Zátky nasaďte do okapu na obou stranách, do již 
připravených drážek. Pokud je zátka volnější konec okapu 
nepatrně sevřete a to tak aby šla zátka obtížněji nasadit.  


