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Důležité informace k Vašemu zahradnímu domku 

Prosím, zkontrolujte si včas, před zahájením montáže případně před předáním stavebnímu týmu  kompletnost 
stavebních dílů dle pozičního listu.  
V případě, že jednotlivé díly vykazují vady nebo chybějí, zašleme Vám je co nerychleji. Neneseme náklady tímto vzniklé 
při výstavbě montážní firmě.  

Prosíme o pochopení, že za následující nedostatky nepřebíráme záruku: 
- nesprávné skladování před montáží  
- nevhodné ukotvení do základů nebo nedostatečné základy (základy podle statiky) 
- škody způsobené chybným stavebním postupem, např. domek nestojí vodorovně nebo není pravoúhlý 
- škody způsobené větší zátěží sněhu než podle předpokladu statického výpočtu. Doporučení: Odlehčení střechy  
  Odstraněním sněhové vrstvy 
- škody způsobené bouřkou (pojistnou událostí) nebo násilným ničením 
- škody způsobené úpravou konstrukce stavebníkem 

 - přirozené praskání, otvory po vypadnutém suku, kroucení, barevné a jiné změny (to je přirozený proces, nemá  
  žádný vliv na statiku) 

Skladovací podmínky až do doby montáže: 
- Paletu skladovat v rovině a v suchu. Tip: Fólie a plastové vázací pásky až těsně před montáží! 
- Chránit před přímým působením slunce a před vlhkostí; chránit před slunečním svitem a povětrnostními vlivy! 

     - Pro zabránění vzniku deformací přehřátím na sebe poskládaných plastových desek, je bezpodmínečně nutné je     
   skladovat tak, aby byly chráněny před sluncem a teplem. 

Návod na ošetřování : 
Řiďte se při tom přiloženým informačním listem Pokyny pro ošetřování / Léčba prostřednictvím barvy. 

Všeobecné tipy a pokyny: 

- Základ podle statických výpočtů (není součástí dodávky): 
Beton C25/30, betonářská ocel 500 (M), překrytí betonem 5 cm, á 3 ∅ 12 křížem pod nosník 

- Přístřešek pro automobil je upraven pro montáž na kotvení sloupků H. Ty nejsou součástí dodávky.Zákazníkem 
použitý montážní materiál musí odpovídat statickým požadavkům přístřešku pro automobil. 

- Střešní desky uložte ve vzdálenosti 1 cm od zavětrovacích desek (přimontovaná vespod ke střešní krytině před 
líc štítové zdi). Zavětrovací desky nepřekrývejte. 

- Střešní desky musí být před upevněním bezpodmínečně předvrtány na 8 mm. Umístěte šrouby (Ø 4mm) na 
střed do předvrtaného otvoru (Ø 8mm). Šrouby utahujte jen lehce, aby se nevytvořila prohlubeň. Těsnící 
podložka smí na desce ležet jen volně. Desky musí mít možnost se bez pnutí rozpínat. 

- Když se stěny instalují, musí mezi horní stranou střechy a stěny zůstat minimálně 20 cm mezera pro zajištění 
cirkulace vzduchu, jinak by mohlo dojít k přehřátí prostoru pod střešními deskami. Totéž platí pro stojící vozidla 
nebo předměty. 

- Přístřešek pro automobil se nesmí montovat na zdi. Naplánujte dostatečnou cirkulaci vzduchu alespoň s 50 cm 
mezerou mezi vnější hranou střechy a stěnou. (Přehřátí má za následek deformaci střešních desek jako 
následek tepelného roztahování.) 

- Neslepujte střešní desky silikonem. 

Vezměte prosím na vědomí, že za konstrukční úpravy nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. 
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Informations importantes 

Avant de procéder au montage ou d'en charger l'équipe de monteurs, veuillez vérifier que le kit est complet en 
pointant la liste d'articles. 
Si une pièce est défectueuse ou manque, nous vous la livrerons au plus vite. Nous ne pouvons pas prendre en charge 
les frais occasionnés par le retard pour le constructeur. 

Veuillez faire preuve de compréhension pour le fait que nous ne pouvons accorder aucune garan- tie pour les 
vices suivants :  

- stockage dans de mauvaises conditions avant le montage 
- ancrage incorrect dans le support ou fondation insuffisante (voir statique) 
- dommages dus à des erreurs de montage  
- dommages dus à des charges de neiges plus élevées que celles prévues dans le calcul statique.  
- dégâts de tempêtes (sinistres) ou destruction violente 
- dommages sur des constructions modifiées par le client 
- formation naturelle de fissures, trous provenant de nœuds, torsions, modifications de la couleur ou 
  modifications semblables (naturel, n'a pas d'influence sur la statique)      

Instructions de stockage avant le montage : 
-  stocker et/ou empiler le matériau à l'horizontale et au sec! 
-  protéger contre l'ensoleillement et l'humidité!  
-  Pour éviter les détériorations par accumulation thermique des plaques de plastique empilées, stocker  
   impérativement l'abri du soleil et de la chaleur. 

Instructions d'entretien : 
Consultez pour cela la fiche d'information fournie : "Consignes d'entretien / traitement de couleur”. 

Conseils et indications d'ordre général: 
- Fondations conformément à la statique (non compris dans le détail de la livraison): 

Béton C25/30, acier béton 500 (M), couverture béton de 5 cm, 3 ∅ 12 k en croix sous le support chacun. 
- Les abris voiture sont conçus pour un montage sur des ancrages pour poteaux. (compris dans le détail de la 

livraison) 
- Le matériel de fixation utilisé sur le chantier doit répondre aux exigences statiques de votre abri voiture. 
- Les panneaux de toiture ne doivent pas être montés trop près au niveau des bordures de pignons. Laissez un 

petit espace d'environ 1 cm.  
- Avant la fixation, ils doivent impérativement être pré-percés en 8mm. Positionnez les vis (Ø 4mm) au centre du 

trou pré-percé (Ø 8mm). Les vis doivent être légèrement vissées de manière à ne pas former "d'entonnoir ". Le 
joint caoutchouc doit être fixé uniquement légèrement sur le panneau. 

- Ne pas marcher sur le toit.  
- À la mise en place des cloisons, il faut laisser au moins 20 cm d'espace entre le toit et le haut du mur pour que 

l'air circule, sinon la chaleur s'accumule sous les plaques du toit. La même chose est valable pour les véhicules 
ou objets remisés. 

- Le Carport ne doit pas être monté sur les murs, prévoyez une circulation d'air suffisante d'au moins 50 cm de 
large entre le bord extérieur du toit et le mur (l'accumulation thermique entraîne une déformation des plaques 
de toit résultant du surétirement). 

- Ne pas coller les plaques de toit avec du silicone. 

Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité en cas de modifications structurelles. 
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Important information 

Please check the construction set for completeness using the position list in good time before starting 
construction or commissioning your construction team. 

If individual parts are defective or missing, we will deliver these as quickly as possible. However, we cannot refund the 
costs for any resulting construction delays to a construction company. 

Please understand that we cannot assume any guarantee for the following defects: 

- incorrect storage before assembly 

- incorrect anchoring with the ground or inadequate foundation 

- incorrect anchoring to the house wall 

- damage through a higher level of snow burden than statically envisaged.   

- Recommendation: lad relief of the roof by removing the snow layer 

- storm damage (insurance cases) or violent destruction 

- damage through any alteration to the design by the client  

- natural formation of cracks, branch holes, twisting,  decolouration or similar modification  

  (natural process; has no influence on the statics) 

Storage information until construction: 

- store material on a level and dry surface! 

- protect against sunshine and dampness! 
- to avoid deformation caused by heat due to stacked plastic plates, it is important to keep it away from sun and 
   heat. 

Cleaning instructions: 
 Please observe the attached information sheet “Care instructions/Colour treatment“. 

General tips and advice: 

- Foundation suitable for structure (not supplied):  
 Concrete C25/30, reinforcing steel 500 (M), concrete cover 5cm, each 3 ∅ 12 crosswise under the support, 

- The carports are designed for assembly on post anchors (included in the scope of delivery!) 
- Attachment material used on site must comply with the static requirements of your carport. 
- The roof sheets must not be placed close to the soffits. Leave a small clearance of approx. 1cm. 
- They must be predrilled by 8mm before attachment. Position the screws (Ø 4mm) centrally in the predrilled 

hole (Ø 8mm). The screws must only be lightly tightened so that they do not form a "screw-in cone". The rubber 
seal must only rest lightly on the plate. 

- The roof is not designed for walking on.  
- If walls are added, there must be a distance of at least 20 cm between roof and wall top for air circulation, as 

otherwise heat build-up can occur under the roof panels. The same applies to parked vehicles or objects. 
- The carport shall not be mounted onto walls, make sure there is plenty of air circulation of at least 50 cm 

distance between the roof edge and wall. (Heat build-up causes deformation of the roof panels as a result of 
overexpansion.) 

- Do not bond roof panels with silicone. 

Please note that we cannot accept any liability for structural changes. 
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Wichtige Informationen zu Ihrem Carport 

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die 
Vollständigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.  
Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses schnellstmöglich nach.  
Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können: 
- falsche Lagerung vor der Montage 
- unsachgemäße Verankerung mit dem Untergrund oder unzureichendes Fundament (siehe Statik)  
- Schäden durch Aufbaufehler  
- Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen  
- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung 
- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen 
- natürliche Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen,  Farb- oder ähnliche Veränderungen  
  (natürlicher Vorgang; hat keinen Einfluss auf die Statik) 

Lagerhinweise bis zum Aufbau: 
- Material eben und trocken lagern bzw. stapeln! 
- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!  
- Um Verformungen durch Hitzestau von gestapelten Kunststoffplatten zu vermeiden, unbedingt vor Sonne und     
  Wärme geschützt lagern. 

Pflegehinweise: 
Beachten Sie hierfür das anliegende Informationsblatt ‚Pflegehinweise / Farbliche Behandlung‘. 

Allgemeine Tipps und Hinweise: 

- Fundament gemäß Statik (nicht im Lieferumfang): 
Beton C25/30, Betonstahl 500 (M), Betondeckung 5cm, je 3 ∅ 12 kreuzweise unten unter der Stütze 

- Das Carport ist zur Montage auf H-Pfostenanker vorgesehen. Diese sind im Lieferumfang enthalten. 
- Bauseits verwendetes Montagematerial muss den statischen Anforderungen des Carports entsprechen. 
- Die Dachplatten bitte mit 1cm Abstand zu den Windbrettern verlegen. Windbretter nicht überdecken. 
- Die Dachplatten müssen vor der Befestigung unbedingt mindestens 8mm vorgebohrt werden. Positionieren Sie 

die Schrauben (Ø  4mm) mittig im vorgebohrten Loch (Ø 8mm). Die Schauben nur leicht anziehen, dass sich 
kein Schraubentrichter bildet. Die Dichtscheibe darf nur leicht auf der Platte aufliegen. Die Platten müssen sich 
spannungsfrei dehnen können. 

- Wenn Wände eingezogen werden, müssen mindestens 20cm Abstand zwischen Dach- und Wandoberseite zur 
Luftzirkulation verbeiben, da es sonst zu Wärmestau unter den Dachplatten kommen kann. Selbes gilt für 
eingestellte Fahrzeuge  oder Gegenstände. 

- Das Carport darf nicht an Wände montiert werden, planen Sie ausreichend Luftzirkulation von mindestens 20cm 
Abstand zwischen Dachaußenkante und Wand ein. (Wärmestau hat Verformung der Dachplatten infolge von 
Überdehnung zur Folge.) 

- Dachplatten nicht mit Silikon verkleben. 
- Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt. 

Beachten Sie bitte, dass wir für bauliche Veränderungen keine Gewährleistung übernehmen können. 















Pflegehinweise / Farbliche Behandlung     
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Pflegehinweise bei Artikeln aus: 
 

- KVH, Nadelholz und Leimholz, unbehandelt 
Die Holzteile des Bausatzes sind unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt erforderlich. 
Empfehlung:  
Es empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- und Insektenbefall) sowie 
anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur (Färbung, UV-Schutz, 
Schutz vor Verwitterung).   
Für Blockbohlenhäuser gilt:  
Der Erst- und Zwischenanstrich muss vor der Montage erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Blockbohlen vor dem Aufbau 
getrocknet sind. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlussbeschichtung.                              
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte 
sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

- Douglasie, unbehandelt 
Werden Bausätze aus Douglasie ohne zusätzliche chemische Imprägnierung aufgebaut, muss bis auf das regelmäßige 
Reinigen der sich bildenden Patina mit Wasser keine weitere Pflege unternommen werden. 
Empfehlung: 
Soll das Holz farblich fixiert werden, empfiehlt sich ein allseitiger Erstanstrich mit einem Holzschutzgrund (Schutz vor Pilz- 
und Insektenbefall) sowie anschließend je eine Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einer hochwertigen Holzschutzlasur 
(Färbung, UV-Schutz, Schutz vor Verwitterung).                                 
Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich! Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die 
Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

- Nadelholz, imprägniert 
Das Holz hat bereits eine erste Behandlung mit einer Tauchimprägnierung auf Wasserbasis erhalten. 
Diese schützt das Holz vor Pilz- sowie Insektenbefall. 
Empfehlung: 
Die Oberfläche sollte frühestens nach 2-3 Sonnenmonaten weiterbehandelt werden und sollte sich trocken anfühlen. Vor 
dem Anstrich reinigen Sie die Oberfläche. Nun empfiehlt sich ein Anstrich mit je einer Zwischen- und Schlussbeschichtung 
mit einer hochwertigen Holzschutzlasur. Ein regelmäßiger Pflegeanstrich ist erforderlich!  
Achten Sie in jedem Fall auf einen guten UV-Schutz der Produkte sowie die Verarbeitungsrichtlinien des Lasurherstellers. 

 
Spezielle Pflegehinweise zu farblich behandelten Artikeln 
 
Die farblich behandelten Teile unserer Bausätze sind mit hochwertiger Lasur behandelt.  
Diese weist im Einbringbereich folgende Eigenschaften auf: 

- Schutz vor Bläuebefall 
- Schutz vor Schäden durch UV-Bestrahlung 
- blättert nicht ab 
- vermindert das Quell- Schwundverhalten 
- Durchscheinen der Holzstruktur 
- dünnschichtig 

Informationen zum Aufbau: 
- Jedem farblich behandelten Bausatz liegt ein Reparaturgebinde Lasur bei. Dieses bitte vor der Verarbeitung gründlich 

aufrühren.  
- Unbehandelte Schnittkanten müssen vor der Montage des Bauteils2x mit dieser Lasur behandelt werden. 
- Alle durch die Montage an farblich behandelten Teile entstehenden Schraubstellen oder sonstige Beschädigungen der 

Holzoberfläche müssen während des Aufbaus ebenfalls mindestens 2x mit Lasur behandelt werden. 
Speziell für farblich behandelte Häuser gilt außerdem: 

- Im Bausatz sind die Wandbohlen sowie die Tür und Fenster aussen, einseitig farbbehandelt 
- Alle unbehandelten, im Außenbereich angebrachten Teile des Bausatzes (z.B. aussen überstehende Dachunterseiten bzw. 

Dachpfetten sowie die Innenseite der Tür / Fenster) sind ungeschützt und müssen bauseits mit Grundierung und 
anschließend mindestens einmal mit Lasur behandelt werden. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Angaben des 
Lasurherstellers. 

Wartung: 
- In regelmäßigen Abständen (min. 1x jährlich) muss die Holzoberfläche auf Beschädigungen untersucht werden. 

Eventuell auftretende Beschädigungen oder auftretende Trocknungsrisse müssen sofort ausgebessert werden. 
- Zur langfristigen Pflege und zum Schutz der Oberfläche müssen Renovierungsanstriche vorgenommen werden. Die 

Häufigkeit ist vom Standort und der Beanspruchung der Oberfläche abhängig und muss vor Eintritt sichtbarer Schäden 
erfolgen. 

 
Beachten Sie bitte, das die abgedruckten Farbmuster nicht verbindlich sind. 
Farbliche Abweichungen sind möglich. 
Ablagespuren bei farblich allseitig behandelten Bauteilen sind technisch bedingt.  



Consignes d'entretien / traitement de couleur     
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Consignes d'entretien pour les articles en : 
 

- Bois de construction, bois de conifère et bois lamellé, non traité 
Les pièces en bois du kit de construction n’étant pas traitées, l'application d'une couche de protection régulière est donc 
essentielle. 
Recommandation :  
Il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection contre les attaques de champignons et 
les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne qualité 
(couleur, protection UV, protection contre les intempéries).   
Pour les chalets de jardin :  
la couche primaire et la couche intermédiaire doivent avoir lieu avant le montage. Veillez à ce que les poutres soient bien 
sèches avant le montage. La couche de finition doit être appliquée une fois la construction terminée.                              
 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Pin Douglas, non traité 
Pour les kits de construction en pin Douglas sans traitement d'imprégnation chimique supplémentaire, aucune opération 
d'entretien n'est nécessaire, à part le nettoyage régulier de la patine à l'eau, . 
Recommandation : 
Pour la fixation de couleur sur le bois, il est recommandé d'appliquer une couche primaire de protection du bois (protection 
contre les attaques de champignons et les insectes) sur tous les côtés, puis une couche intermédiaire et de finition de lasure 
de protection de bonne qualité (couleur, protection UV, protection contre les intempéries).                                 
Une couche d'entretien régulière est essentielle ! Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, 
et respectez les directives d'application du fabricant de lasure. 

- Bois de conifère, traité par imprégnation 
Le bois a déjà reçu un premier traitement d'imprégnation par trempage à base d'eau. 
Celui-ci protège le bois contre les attaques de champignons et les insectes. 
Recommandation : 
La surface doit être retraitée, au plus tôt au bout de 2-3 mois ensoleillés et être sèche au toucher. Avant application, 
nettoyez la surface. Il convient alors d'appliquer une couche intermédiaire et de finition de lasure de protection de bonne 
qualité. Une couche d'entretien régulière est essentielle !  
Dans tous les cas, veillez à assurer une bonne protection UV des produits, et respectez les directives d'application du 
fabricant de lasure. 

 

Consignes d’entretien spéciales pour les articles ayant subi un traitement de couleur 
 
Les parties teintées de nos kits de construction sont traitées avec une lasure de haute qualité. 
Elle possède les propriétés suivantes : 

-       Protection contre les cyanophycées  
-       Protection contre les dommages des rayons UV  
-       Ne s’écaille pas 
-       Réduit l’effet de la dilatation et la rétraction du bois   
-       Laisse transparaître la structure du bois 
-       Couche mince 

Informations pour le montage : 
-       Avec chaque kit teinté est joint un récipient de réparation de lasure. Remuer vigoureusement avant de traiter.   
-       Les arêtes non traitées doivent être traitées 2 fois avec cette lasure avant le montage des éléments préfabriqués. 
-       Tous les points de vissage résultant du montage sur les parties teintées ou autres dommages de la surface du bois doivent 

également être traités au moins 2 fois pendant le montage avec la lasure. 
Spécial pour maisons ayant subi un traitement de couleur, s’applique aussi : 

-       Au kit de construction, les madriers, ainsi que la porte et les fenêtres sont teintés à l’extérieur et d’un seul côté   
-       Toutes les parties du kit non traitées, fixées en extérieur (par ex. la face inférieure de la toiture faisant une saillie vers 

l’extérieur ou des chevrons, ainsi que la face intérieure de la porte / fenêtres) ne sont pas protégées et doivent être traitées 
sur site avec une couche de fond et ensuite traitées au moins une fois avec la lasure. Sur ce point, observez aussi les 
indications du fabricant de lasure. 

Entretien : 
-       Les surfaces de bois doivent être examinées à intervalles réguliers pour repérer d’éventuels dommages (minimum une fois 

par an). 
Les dommages ou les fissures de séchage apparaissant éventuellement doivent être immédiatement réparés. 

-       Pour les soins à long terme ou pour la protection des surfaces, il faut prévoir des applications de renouvellement. La 
fréquence dépend du lieu d’implantation et des sollicitations sur les surfaces et doit  avoir lieu avant l’apparition de 
dommages visuels. 

 
Attention : les échantillons de couleur imprimés ne sont pas contractuels. Les couleurs d’origine peuvent changer. Il est 
techniquement possible que des traces de dépôt apparaissent sur les parties de construction ayant subi un traitement de 
couleur sur tous les côtés.  



Informace k péči / Barevné ošetření      
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Informace k péči o zboží z: 
 

- masivu, dřeva jehličnanů a klíženého dřeva, neošetřeného 
Dřevěné díly stavební sady jsou neošetřené, proto je bezpodmínečně nutný pravidelný ochranný nátěr. 
Doporučení:  
Doporučuje se první nátěr na všechny plochy se základem pro ochranu dřeva (ochrana před napadením houbami a 
hmyzem), jakož i následně po jednom zušlechtění a konečném zušlechtění povrchu vysoce hodnotnou ochrannou lazurou 
na dřevo (barvení, UV ochrana, ochrana před zvětráváním).   
Pro roubené domy platí:  
První a následný nátěr musí proběhnout před montáží. Prosím dbejte na to, aby byly fošny před výstavbou suché. Po 
dokončení probíhá konečné povrchové zušlechtění.  
Pravidelný ošetřující nátěr je nutný! Dbejte v každém případě na dobrou UV ochranu produktů a postupujte dle 
návodů pro zpracování od výrobce lazury.  

- douglasky, neošetřené 
Jsou-li stavební sady stavěny z douglasky bez dodatečné chemické impregnace, nemusí být až na pravidelné očišťování 
tvořící se patiny podniknuto žádná další ošetření.  
Doporučení: 
Má-li být dřevo barevně fixováno, doporučuje se první nátěr na všechny plochy se základem pro ochranu dřeva (ochrana 
před napadením houbami a hmyzem), jakož i následně po jednom zušlechtění a konečném zušlechtění povrchu vysoce 
hodnotnou ochrannou lazurou na dřevo (barvení, UV ochrana, ochrana před zvětráváním).  
Pravidelný ošetřující nátěr je nutný! Dbejte v každém případě na dobrou UV ochranu produktů a postupujte dle návodů pro 
zpracování od výrobce lazury. 

- dřeva jehličnanů, impregnovaného 
Dřevo již získalo první ošetření ponornou impregnací na vodní bázi.  
Ta chrání dřevo před napadením houbami a hmyzem. 
Doporučení: 
Povrch by měl být dále ošetřen nejdříve po 2–3 slunečných měsících a měl by být na dotek suchý. Před nátěrem povrch 
očistěte. Nyní se doporučuje nátěr po jednom zušlechtění a konečném zušlechtění povrchu vysoce hodnotnou ochrannou 
lazurou na dřevo. Pravidelný ošetřující nátěr je nutný! 
Dbejte v každém případě na dobrou UV ochranu produktů a postupujte dle návodů pro zpracování od výrobce lazury. 

 
 
Zvláštní informace k péči o barevně ošetřené zboží 
 
Barevně ošetřené díly našich stavebních sad jsou ošetřeny vysoce hodnotnou lazurou.  

Ta vykazuje v oblasti průniku následující vlastnosti:  

- ochrana před napadením zamodralostí  
- ochrana před poškozením UV zářením  
- neodlupuje se 
- snižuje bobtnání a ubývání  
- prosvítání struktury dřeva  
- tenkovrstvá 

 
Informace k výstavbě: 

- U každé barevně ošetřené stavební sady se nachází jedno balení lazury pro opravy. Před zpracováním jej prosím důkladně 
promíchejte.  

- Neošetřené řezné hrany musí být před montáží tohoto stavebního dílu 2x ošetřeny touto lazurou.  
- Všechna šroubovací místa nebo jiná poškození vzniklá montáží musí být během výstavby také minimálně 2x ošetřena 

lazurou.  
 
Speciálně pro barevně ošetřené domy navíc platí: 
 

- Ve stavební sadě jsou fošny stěn, vnější strana dveří a oken jednostranně ošetřeny barvou.  
- Všechny neošetřené, ve vnější oblasti umístněné díly stavební sady (např. vně přesahující spodní strany střech, resp. 

střešní vaznice, jakož i vnitřní strana dveří/oken) nejsou chráněny a musí být na straně stavby ošetřeny základováním a 
následně minimálně jednou lazurou. Dbejte k tomuto účelu také na údaje výrobce lazury.  

 
Údržba: 

- V pravidelných odstupech (min. 1x ročně) musí být povrch dřeva překontrolován na poškození. 
Eventuálně se vyskytující poškození nebo vyskytující se trhliny způsobené vysoušením musí být okamžitě vyspraveny.  

- Pro dlouhodobou péči a ochranu plochy musí být provedeny renovační nátěry. Četnost je závislá na stanovišti a zatížení 
povrchu a musí proběhnout před objevením viditelných škod.  

 
Dbejte prosím na to, aby otištěné barevné vzory nebyly závazné.  
Barevné odchylky jsou možné.  
Stopy po uložení na všech plochách barevně ošetřených stavebních dílů jsou technicky podmíněné.  




