
Pánsky salón
Má salón, čas a nikto ho nezastaví. 

Originál

2. skleník

4. rozstrekovacie moduly

5. prepravný vozík

7. rozvod vody

3. kefový modul

1. základná doska

6. sušiaci modul

1. Základná doska 1  drev. hranol, 6 cm x 10 cm, dĺžka 700 cm

2  prírez dreva*, 250 cm x 125 cm

3  prírez dreva*, 50 cm x 125 cm 
4   drev. hranol, 6 cm x 10 cm, dĺžka 534 cm

5  drevený hranol, 6 cm x 10 cm, 288 cm

6  drevený hranol, 6 cm x 10 cm, 5 cm, 16 Ks

7  drevený hranol, 6 cm x 10 cm, dĺžka 522 cm
8   jazierková fólia, 600 cm x 370 cm (s presahom)
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Príprava materiálu

1  Pripravte drevené hranoly pre podstavec základnej dosky.  
Ak nie sú k dispozícii v celkovej dĺžke, môžete ich poskladať 
pozdĺžne vedľa seba. 

2  3  Preglejkové dosky s hrúbkou 18 mm upravte na 
potrebnú veľkosť. Budú sa skrutkovať ako podlahové dosky  
na drevené hranoly.

4  5  6  7  Prirežte drevené hranoly na stanovené dĺžky.

8  Obstarajte jazierkovú fóliu stanovenej veľkosti. 

Montáž

Konštrukcia základnej dosky sa riadi vonkajšími rozmermi 
použitého skleníka. Rozmery môžete zodpovedajúcim spôsobom 
upraviť, ak použijete iný skleník. Prípadne vzhľadom na to môže 
byť potrebné upraviť aj ďalšie rozmery nasledujúcich jednotlivých 
dielov.

1. Najprv skontrolujte, či je podlaha, na ktorú budete skleník 
stavať, rovná a či skleník unesie. Drevené hranoly sa potom 
orientujú vzájpmne rovnobežne a v pravom uhle. Dávajte pozor 
na šírku. Tá zodpovedá vonkajšej šírke skleníka. Drevené hranoly 
musia byť hore v rovnakej rovine. V prípade potreby si môžete 
drevené hranoly podložiť, aby ste vytvorili rovnú plochu.

2. Priskrutkujte podlahové dosky na drevené hranoly.  
Dosky potom budú zakrývať celú plochu. Na zoskrutkovanie sú 
vhodné vruty so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

3. Vo vonkajších rozmeroch skleníka sa teraz naskrutkuje rám. 
Dbajte na zachovanie pravého uhla, aby bolo možné skleník 
nasadiť. Umiestnite rám do stredu základnej dosky. Umiestnite 
potom dva rovnobežné rady s podkladovými drevami (6) tak, aby 
vnútorná vzdialenosť činila 75 cm. Priskrutkujte drevá k základnej 
doske.

4. Teraz položte jazierkovú fóliu s presahom na rám a zatlačte ju 
do hrán rámu. Fólia sa pripevňuje iba na hornej hrane rámu,  
aby zostala vodotesná.

5. Dva drevené hranoly slúžia ako vodiace lišty pre prepravný 
vozík. Rozchod a šírka vozíka musia byť kompatibilné. 
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Anti-kúpele
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prírezy dreva sú potiahnuté  
preglejkové dosky, 2 cm,  
všetky diely sú potrebné dvakrát

1  prírez dreva, veľkosť podľa okna
2  prírez dreva, 11,4 cm x 20 cm

3   prírez dreva, 20 cm x 25 cm

4   prírez dreva, 20 cm x 15 cm

5   vŕtačka

6    prírez dreva, 3 cm (dĺžku zistiť na  
skleníku), 2 ks na každú kefovú tyč 

7   závitová tyč M10

8   žinky, 18 ks, 3 farby

2. Skleník 

3. Kefový modul
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okno zo skleníka

postavte skleník  
podľa návodu od výrobcu
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Príprava materiálu

1  Musíte upraviť prírez dreva podľa strešného okna.  
Nahradí sa ním sklenená tabuľa. Je potrebné vyvŕtať otvor  
s Ø 7,5 cm a umiestnenie musí byť také, aby zvislé zarovnanie 
presne zodpovedalo vodiacej lište pre prepravný vozík.  
Priemer otvoru musí zodpovedať používanému vŕtačkovému  
skľučovadlu a možno ho v prípade potreby upraviť.

2  Do prírezu dreva taktiež vyvŕtajte otvor s Ø 7,5 cm. 

3  Zhotovte obidva prírezy dreva.

4  Do prírezu dreva urobte otvor, do ktorého vojde používaná 
vŕtačka. Na príslušnom mieste na vŕtačke, ktorá prechádza 
krycou doskou, môžete ohnúť drôt a získaný tvar môžete použiť 
ako šablónu pre otvor. Dierovkou a pilníkom potom vytvorte otvor.

5  Vŕtačka sa pri skúšobnom chode musí nastaviť na správne 
otáčky. Príliš rýchlym otáčaním vznikajú odstredivé sily a ohýba 
sa kefová tyč. 

Pripojenie a vypínač si nechajte nainštalovat elektrikárom.   
Vedenia smú byť položené iba mimo skleníka a musia zodpovedať 
elektrickým bezpečnostným predpisom.

6  Pre kefovú tyč je potrebné opatriť dva prírezy dreva drážkou. 
Dĺžku tyče je potrebné vymerať na mieste. Najlepšie je urobiť to, 
keď okno stojí vodorovne a vŕtačka je zabudovaná. Merajte potom 
až po vodiacu lištu pre prepravné vozíky a odpočítajte 5 cm.

7  Pri určovaní dĺžky závitovej tyče potom vezmite predtým 
zistený rozmer a pripočítajte k nemu ešte hĺbku zapustenia  
do vŕtačkového skľučovadla a do vodiacej lišty.

 8  Roztrieďte žinky podľa farby.

Montáž

1. Zmontuje sa kryt na upevnenie vŕtačky. Predvŕtajte diery  
pre vrut so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm. 

2. Vŕtačka musí byť v kryte usadená tak, aby sa skľučovadlo  
mohlo voľne otáčať. V smere úniku je kefová tyč zvisle nad 
vodiacimi lištami pre prepravný vozík. Vodiaci otvor potom 
vyvŕtajte s Ø 11 mm. 

3. Dbajte na to, aby strešné okno bolo aretované vo vodorovnej 
polohe. 

4. Kefová tyč sa zloží zoskrutkovaním dvoch prírezov dreva a 
závitovej tyče. Ak nemáte závitovú tyč potrebnej dĺžky, môžete 
použiť aj dve kratšie tyče (jednu na hornom a jednom na  
spodnom konci). 

5. Obidva prírezy dreva sa opatria drážkou, ako je vidieť  
na nákrese. Môžete na to použiť hornú frézku. 

6. Kefovú tyč potom zostavte a zoskrutkujte tak, aby závitová  
tyč hore a dole v stanovenej dĺžke prečnievala. 

7. Po radoch na tyč pricvaknite žinky.

Montáž

Skleník postavte presne podľa návodu od výrobcu. Na miestach 
určených pre kefové moduly zatiaľ nemontujte strešné okná.  
Budú opatrené prírezom dreva. Podľa konštrukcie skleníka  
môžete vynechať aj obidve dvere na štítových stranách.
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4. Rozstrekovacie moduly
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rozstrekovací modul 1

rozstrekovací modul 2

rozstrekovací modul 3

princíp montáže princíp upevnenia
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Príprava materiálu

1  2  3  Porovnateľné prírezy dreva sú pri 3 rozstrekovacích 
moduloch rovnako veľké. Anti-kúpele sú najzábavnejšie, keď 
namontujete a budete používať rôzne rozstrekovacie moduly.  
Na oboch koncoch sa prírezy opatria skosením, aby ich bolo 
možné nainštalovať podľa sklonu strechy. Riaďte sa sklonom 
strechy vášho skleníka.

4  Na spojenie prírezov dreva sa použijú pánty od klavíra. 
Napríklad nožnicami na plech si pánty môžete upraviť  
na potrebnú dlžku. 

5  Pre rozstrekovací modul 1 naplánujte 2 hadicové zavlažovače. 
Dĺžku môžete kedykoľvek upraviť. Hadicu možno skrátiť.

6  7  Prírezy dreva sa musia individuálne upraviť podľa 
používanej zavlažovacej pištole. Po stranách vyvŕtajte otvory  
pre sťahovacie pásky. Taktiež predvŕtajte otvory pre skrutky.  

8  9  10  Zavlažovacie pištole, štvorhranné zavlažovače  
a záhradné sprchy sú v anti-kúpeľoch zárukou zábavy.  
Na pripojenie sa používajú hadicové spojky a záhradné hadice. 

Montáž

1. Zavlažovacia hadica sa dvakrát upevní na vnútornej ploche 
rozstrekovacieho modulu. Podľa už namontovaného modulu 
odrežte hadicu na potrebnú dĺžku a nasaďte hadicové spojky.  
Kvôli upevneniu hadice sa do prírezov dreva vyvŕtajú otvory a 
hadica sa jednoducho pripevní sťahovacími páskami. Nastrčte 
záhradné hadice na obidve zavlažovacie hadice a po montáži 
modulu ich veďte von k rozvodu vody.

2. Držiak skonštruujete podľa používanej zavlažovacej pištole. 
Vybrazený príklad sa hodí pre rôzne pištole a jeho rozmery sú 
flexibilné. Zavlažovac iu pištoľ možno nasadiť tak, aby mierila  
na určitý cieľ, iba použitím držiaka.

3. Pre štvorhranný zavlažovač sú potrebné len otvory pre 
sťahovacie pásky. Nie je potrebné žiadne ďalšie upevnenie.

4. Držiak je identický s predchádzajúcimi držiakom a otáča  
sa len v smere montáže.

5. Princíp montáže vyobrazených rozstrekovacích modulov je 
jednoduchý. Ak sklon strechy činí napríklad 45°, skosenie na 
drevených spojoch sa odreže pod uhlom 22,5°. V prípade iných 
sklonov strechy sa skosenie musí upraviť. Zadné strany spojte - 
najlepšie je použiť klavírový pánt. Prírezy dreva tak môžete  
spojiť nezávisle od skosenia.
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rozmery v prípade 
potreby upravte podľa 
zavlažovacej pištole

1  prírez dreva*, 120 cm x 20 cm

2  prírez dreva*, 55 cm x 20 cm 

3   prírez dreva*, 180 cm x 20 cm 

4   klavírový pánt, dĺžka 20 cm

5  hadicový zavlažovač, 7,5 m   
 (vhodne odrezať)

6  prírez dreva*,  20 cm x 10 cm

7   prírez dreva*, 20 cm x 10 cm

8   zavlažovacia pištoľ, 4 ks

9   štvorhranný zavlažovač, 4 ks

10   záhradná sprcha, 2 ks

ďalej: 
hadicové spojky, záhradné hadice, sťahovacie pásky 
*prírez dreva = potiahnutá preglejková doska, 18 mm

výstuž na záhradnom domčeku

rozstrekovací modul

potiahnutá  
preglejková doska  
s drážkou

spojenie vrutom



5. Prepravný vozík

1   prírez dreva*, 70 cm x 70 cm 

2  prírez dreva*, 4 cm x 60 cm

3   uhlová lišta, dĺžka 70 cm

4   koliesko, 16 cm Ø

5    stavbárske vedro, 12 l,  
naplnené štrkom

6   karabína 

7  prírez dreva*, 7 cm x 7 cm 
8   prírez dreva*, 5 cm x 10 cm

9   skrutka 

10   drev. hranol, 6 cm x 10 cm x 25 cm

11   drev. hranol, 6 cm x 10 cm x 20 cm

12  skrutka s okom

13   vratná kladka

14   lanový zdvihák

15   drev. hranol,    
 6 cm x 10 cm x 50 cm

16   lano, 2,5 mm Ø
17  záhradná obuv

18   závitová tyč,    
 M8 x 70 cm, matice,  
 podložky
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1   prírez dreva*, 2 cm x 15 cm

2  skrutka 

3   skrutka 

4   lano, 2,5 mm Ø

Príprava materiálu

1  Prirežte si dosku pre prepravné vozíky na vhodný rozmer. 
Šírka vozíka a vzdialenosť medzi vodiacimi lištami musia byť 
kompatibilné.

2  Do prírezu dreva pozdĺžne vyfrézujte drážku pre závitovú tyč 
so šírkou 8 mm a hĺbkou 4 mm.

3  Po stranách sú na prepravnom vozíku potrebné dva hliníkové 
uholníky. Prirežte ich na dĺžku 70 cm.

4  Použité kolieska sa musia hodiť k obom vodiacim lištám,  
aby prepravný vozík nebol vyšší než vodiace lišty. 

5  Stavebné vedro sa naplní štrkom a slúži ako protiváha,  
keď je prepravný vozík ťahaný dopredu. 

6  7  8  9  Záves vedra sa skonštruuje z prírezov dreva, 
karabíny a závitovej skrutky. 

10  11  Pre dva stĺpiky môžete použiť prírezy dreva alebo 
drevené hranoly. Musia byť dostatočné stabilné pripevnené  
k základnej doske.   

12  Skrutka s okom sa zaskrutkuje do nosného stropu.

13  Vratné kladky sa namontujú na konštrukciu protiváhy.

14  15  Používanie lanového zdviháka vyžaduje veľmi stabilnú 
montáž a upevnenie na základnej doske. 

16  Zvoľte lano s priemerom minimálne 2,5 mm.

Montáž

1. Vyrežte na doske štyri priehlbiny na kolieska. Potom zložte 
osové drevené diely a závitové tyče a priskrutkujte ich k spodnej 
strane dosky. Nasaďte na závitové tyče kolieska a priskrutkujte 
ich zvonku maticami a podložkami. Musí byť zaistené voľné 
otáčanie koliesok. 

2. Po stranách namontujte po jednom hliníkovom uholníku. 

3. Zostavte záves s nasadenou karabínou. Zoskrutkujte prírezy 
dreva vrutmi so zápustnou hlavou do dreva 4 mm × 40 mm. 

4. Teraz priskrutkujte aj vratnú kladku. 

5. Z princípu zostavenia je vidieť, ako sa jednotlivé diely navzájom 
spájajú. 

6. Aby prepravný vozík zostal na konci sušiacej jednotky stať, je 
potrebný koncový vypínač. Páka je lanom prepojená s vypínačom 
na lanovom zdviháku.
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*prírez dreva = potiahnutá preglejková doska, 18 mm



6. Sušiaca jednotka 1  prírez dreva*, 20 cm x 220 cm

2  prírez dreva*, 20 cm x 200 cm 

3   prírez dreva*, 20 cm x 220 cm 

4  prírez dreva*, 20 cm x 180 cm

5  prírez dreva*, 20 cm x 140 cm 

6   prírez dreva*, 20 cm x 180 cm

7  prírez dreva*, 30 cm x 30 cm

8  prírez dreva*, 15 cm x 15 cm 

9  akumulátorový fúkač lístia

10  bovden

11  prírez dreva*, 5 cm x 20 cm 

12  prírez dreva*,  10 cm x 6 cm

13  prírez dreva*, 5 cm x 6 cm

14  prírez dreva*, 10 cm x 5 cm

15  plechový uholník, dĺžka 10 cm
16  guľatá tyč, Ø 5 mm 

17  ťažná pružina 
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Príprava materiálu

1  Zvislé prírezy dreva sú potrebné dvakrát.  

2  Vodorovné prírezy dreva sa od zvislých líšia iba dĺžkou.

3  Sušiaca jednotka vyžaduje na oboch stranách základnú 
dosku, aby bola zaistená stabilita.

4  Prírezy dreva sú potrebné na spojenie zvislých dielov  
s vodorovnými. Dĺžka a šírka zodpovedajú vnútornému prierezu 
zvislých a vodorovných dielov. Pre každý spoj potrebujete dva 
prírezy dreva.  

5  Fúkač lístia má akumulátorový pohon a mal by vpredu mať 
okrúhle prípojenie pre ofukovaciu rúrku. 

6  Fúkač lístia sa zapína a vypína pomocou bovdenov, ktoré 
musíte pripojiť k vypínaču. Tu je nutné individuálne riešenie 
zodpovedajúce danému fúkaču lístia. Majte však na pamäti,  
že akákoľvek úprava na prístroji môže viesť k zániku záruky.  

7  až  13  Z jednotlivých dielov sa skonštruuje zapínací  
a vypínací mechanizmus pre dúchadlo.

Montáž

1. Vnútorné steny zvislých prírezov dreva sa uprostred opatria 
vetracími otvormi. Vhodné sú otvory s Ø 10 mm a vo vzdialenosti 
5 cm od seba. Do vonkajšej steny príde s vhodným priemerom 
kruhový otvor na zastrčenie fúkača lístia. Otvor môžete vytvoriť 
napríklad kruhovou rezačkou. Hore musí být prvok zošikmený 
v uhle 45°. Základné dosky predvŕtajte tak, aby bolo možné ich 
zvislým dielom zaskrutkovať do stien. Najlepšie je použiť vruty  
z ušľachtilej ocele. Zoskrutkujte steny pomocou vrutov  
so zápustnou hlavou do dreva, 4 mm × 40 mm.

2. Priečny diel sa namontujte podľa rovnakého princípu.

3. a 4. Zvislé a vodorovné diely sa spájajú pomocou vsadených 
prírezov dreva. Priskrutkujte tak obidva diely vždy na oboch 
stranách.

5. Teraz vsaďte fúkač lístia do otvorov. Použitím rúrkového oblúka 
možno fúkač nakloniť nahor, čím získa väčšiu stabilitu.

6. Dvakrát skonštruujte vypínač na ovládanie sušiacej jednotky. 
Tieto vypínače sa namontujú na oboch stranách tesne pred 
sušiacom modulom na oboch vodiacich lištách. Prepravný vozík tu 
zatlačí páku nahor a prostredníctvom bovdenu aktivuje dúchadlo. 
Bovden je pripevnený k vodiacej lište a reaguje na zatiahnutie. 
Fúkače lístia sa zapnú vytlačením spínacích pák nahor.
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7. Rozvod vody

1  vedro na maltu, 90 litrov 

2  hadica, 1 palec

3   dvojcestný ventil 

4   dvojcestný rozdeľovač  

5   zavlažovací ventil 

6  hadica, 1/2 palca
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príklad inštalácie

odsávanie vody

Príprava materiálu

1  Ako kryt rozvodu poslúži vedro na maltu. Má tú výhodu,  
že unikajúca voda nepredstavuje žiaden problém a že vzhľadom 
na veľkosť možno pripevniť všetky prívody aj odvody. Aby vedro 
zostalo stáť, môžete ho stabilizovať tak, že ho naplníte vodou.
Zaistite tiež odsávanie vody. Môžete kvôli tomu pripojiť  
domácu vodáreň.

2  Vytvorte prívod vody. V studenej vode sa otužíte, ale s teplou 
vodou je to zábavnejšie.

3  a 4  Rozvod k rozstrekovacím modulom možno realizovať 
pomocou dvojcestných ventilov alebo dvojcestných rozdeľovačov.

5  Riadenie zavlažovania umožňuje automatizáciu rozvodu vody. 
Aktiváciou ventilu môžete zapínať určité rozstrekovacie moduly. 
Potrebný zapínací mechanizmus si musíte zostaviť individuálne  
zo sortimentu dodávateľa.   

6   Hadicové vedenia vedú k jednotlivým rozstrekovacím 
modulom. Zaistite, aby hadice boli položené bez zlomov.  
Niekoľko hadíc možno sťahovacími páskami spojiť do väčších 
jednotiek. 



NáradieMateriál
 dvojcestný ventil
	 dvojcestný	rozdeľovač
	 stavbárske	vedro
	 záhradný	zavlažovač
	 riadenie	zavlažovania	(voliteľne)
	 vŕtačka
	 zavlažovacia	pištoľ
	 záhradná	sprcha
	 záhradná	hadica
	 záhradná	obuv
	 skleník
	 závitová	tyč
	 domáca	vodáreň
	 sťahovacia	páska
	 drevený	hranol
	 karabína
	 klavírový	pánt
	 akumulátorový	fúkač	lístia
	 vedro	na	maltu
	 skrutka	s	okom
	 koliesko
	 skrutka
	 lano
	 lanový	zdvihák
	 potiahnutá	preglejková	doska
	 preglejková	doska,	18	mm
	 jazierková	fólia 
	 vratná	kladka 
	 štvorhranný	zavlažovač
	 uhlová	lišta
	 ťažná	pružina

	 	akumulátorový	skrutkovač
	 meracie	pásmo
	 stavebný	uholník
	 ceruzka
	 vŕtačka
	 odlamovací	nôž
	 pilník
	 ručná	okružná	píla
	 dierovka
	 otvorený	kľúč
	 píla	na	kov
	 horná	frézka
	 dierovka
	 sponkovačka
	 vodováha
	 skladací	meter

Ešte treba zaobstarať

	 	bovden/lanko
	 	žinky	roztriedené	podľa	farby

	 	 Anti-kúpele

Materiál a náradie


