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Návod - Ako postaviť záhradný domček z fošní - HORNBACH.sk
Krok za krokom
1. krok
Vyberte si vhodné miesto pre . Najprv pripravte solídne
základy pre zaistenie stability domčeka. Veľmi vhodné sú
dlažobné dosky alebo podmurovka.

2. krok
Potom uložte na základový pás podlahové trámy. Podklad
pre podlahové trámy musí byť absolútne rovný a kolmý. K
podlahovým trámom priskrutkujte soklové fošne.

3. krok
Pred ďalším pracovným krokom je veľmi dôležité, aby
pozdĺžne a priečne nosníky vzájomne zvierali pravý uhol.
Pre tento účel zmerajte meracím pásmom uhlopriečky a
nosníky vyrovnajte. Tak zaistíte základ pre výstavbu rovných
stien. Pre ukladanie fošní na seba použite montážne drevo.
Drážky fošní sa tak pri zatĺkaní nepoškodia.
4. krok
Na mieste, kde majú byť dvere, opatrne odstráňte pomocou
stolárskeho dláta presahujúce pero z fošne.

5. krok
Teraz zabudujte dvere. U väčšiny záhradných domčekov
z fošní možno dosky dverného rámu použiť stranovo
obrátene. Dvere je tak možné zavesiť vľavo i vpravo.

6. krok
Skladaním dosiek na seba postavte steny. Pozor: Pri stavbe
kontrolujte kolmé uloženie fošní. Na stanovených miestach
osaďte okná. Aby ste zabránili prasknutiu fošne, vyvŕtajte
všetky otvory pre skrutkové spoje vopred.

Tu je miesto pre vaše poznámky

Strana 2 / 3

7. krok
Podoba domčeka sa už začína rysovať: Upevnite sokel a
vrchol štítu. Tým vytvoríte základňu pre strešnú konštrukciu.
Potom vložte väznicu do príslušnej priehlbiny.

8. krok
Namontujte strešné debnenie a priskrutkujte ho k väznici.
Pozor: Dosky debnenia neklaďte príliš tesne k sebe.
Pôsobením vlhkosti drevo napučí.

9. krok
Po vybudovaní strešnej konštrukcie začistite okraje okien
vonkajšou a vnútornou krycou lištou.

10. krok
Pre odvod vody pripevnite na strešné debnenie odkvapovú
dosku. Stabilitu domčeka a jeho zabezpečenie proti vetru
dosiahnete tým, že steny a strechu spojíte pomocou
uholníkov a závitových tyčí.

11. krok
Po výstavbe základnej konštrukcie záhradného domčeka
môžete krok za krokom položiť vnútornú podlahu.

12. krok
Väznicové spojky pre upevnenie použite aj v interiéri
domčeka. Tým zaistíte strechu pred víchricou. Z vonkajšej
strany potom na štít nainštalujte ochranu proti vetru.

13. krok
Pre izoláciu strechy môžete použiť napr. . Vystúpte po
rebríku do výšky strechy a začnite na vonkajšiu časť strechy
pripevňovať šindle pomocou klincov. Presahujúce pásy
šindľov je možné ľahko odrezať odlamovacím nožom alebo
nožom na koberce.
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14. krok
Postupujte po jednotlivých pruhoch smerom nahor až k
hrebeňu strechy.

15. krok
Pokladanie posledného radu: Pre utesnenie hrebeňa
odporúčame zrezať druhy šindľa tak, aby bolo možné ich
presné zosadenie k sebe.

Otázky k e-shopu: 02/999 929 92, Po-Pia 8:00 - 17:00

