
 
Návod 

 na sestavení dětského zahradního domku  
 
 
Podlahový panel vyrovnejte. V případě, že je domek dodáván bez podlahy, doporučujeme 
sestavovat na rovné pevné ploše. 
 
Na podlaze sestavte k sobě jednu štítovou a jednu boční stěnu. 
 
Sešroubujte je k sobě (vruty 4 x 60 mm ve štítových stěnách a poté vruty 4 x 40 mm v bočních 
krycích lištách) do předvrtaných otvorů.  
Boční panely je případně možno zaměnit. Tím určíte, zda bude okno vpravo nebo vlevo ode dveří. 
 
Stejným způsobem sešroubujte všechny stěnové panely. 
 
Přišroubujte zkosenou lať do hřebenu střechy pomocí předmontovaných úhelníků (v případě větších 
domků úhelníky z přepravních důvodů předmontovány nejsou). 
 
Sesaďte střešní desky a přišroubujte k bočnímu panelu a lati v hřebenu střechy černými vruty. 
Střešní desky domků v základním provedení jsou označeny písmeny P a L (pravá a levá plocha) 
U domků s přesahem střechy a domků MAXI, Grande, toto označení není používáno, protože desky 
není možno zaměnit. 
 
U domku MAXI a Grande vložte výztužný svlak mezi horní hranu stěny a bok střešní hřebenové 
latě v polovině její délky a prošroubujte. 
 
Totéž proveďte i s druhým střešním dílcem. 
 
Sešroubujte střechu  se štítovými panely. 
 
Sešroubujte stěny s podlahou pomocí přiložených kovových úhelníků 
 
 
 
Dětský dřevěný zahradní domek je vyroben ve shodě s následujícími předpisy a normami: 
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., Předpis EU Směrnice Rady 2009/48/ES, Předpis EU Směrnice Rady 2001/95 
ES, ČSN EN 71-8(943095) ČSN EN 62115, ČSN EN 1176 

Výrobek je určen pro domácí použití. 
Za podmínek, že je sestaven dle návodu, a používán obvyklým způsobem – jedná se o bezpečný výrobek. 
VAROVÁNÍ : 
Při hře dbejte na to, aby děti zacházely s otevíravými díly (dveře okna) opatrně. Přestože riziko je menší 
než u běžných dveří a oken, nebezpečí zhmoždění či skřípnutí prstů tu je a z technických důvodů ho není 
možno zcela vyloučit. 
 
Domek je určen pro děti starší tří let. 
Jakékoliv zásahy do konstrukce jsou možné výhradně se souhlasem výrobce. 
 
Toto prohlášení je ve shodě s originálním ES prohlášením o shodě k finálnímu výrobku. 

 


