
Strešné vzpery k domčekom ARROW 

RBK6586, RBK10610, RBK1012, RBK1014  
návod na montáž 

 

 
 

www.lanitgarden.sk 

Pokiaľ si pri montáži nebudete vedieť rady – volajte náš HOT LINE 

Po – Pia ….. 8 – 16 hod 

mob +420 739 661 428 

Pred montážou si starostlivo až do konca prečítajte tento návod. 
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Užívateľská príručka & návod na montáž 

Strešná podperná sada 
 

Model č.  RBK6586 – pre domčeky 6x5 a 8x6 

  RBK10610 – pre domčeky 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10 

  RBK1012 – pre domček 10x12 

  RBK1014 – pre domčeky 10x13 a 10x14 
 
Táto podperná sada musí spĺňať požiadavky stavebného zákona, ktoré sa týkajú faktora snehovej 
záťaže. Dosahuje toho tým, že poskytuje dodatočné strešné trámy a štítové podpery. Diely dodávané 
v tejto sade patria k štandardnému modelu domčeku. Mal by sa na ně vzťahovať štandardný 
montážny návod, tak aj táto príručka, keď montujete domček. Rôzné diely musia byť zarezané tak, 
ako je znázornené v následujúcich krokoch a to ešte pred montážou na domček. Keď režete a držíte 
kovové časti, noste pracovné rukavice, ochranu očí a dlhé rukávy. 
 

UPOZORNENIE: sada musí byť namontovaná na domček, ktorý je už postavený. Bude potrebné vylúčiť 
strešné panely, aby ste všetko dokončili. 

 
Diely a zoznam dielov:  
Uistite sa, že máte všetky potrebné diely k vašej strešnej podpernej sade. 

 Na všetkých dieloch nájdete čísla dielov. Všetky tieto čísla sa musí zhodovať s číslami 
uvedenými v zozname dielov. 

 Ak zistíte, že chýba nejaký diel, kontaktujte nás. 
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Zoznam dielov 
 
RBK6586 

Montážny krok č. Číslo dielu Popis dielu Množstvo Kontrolný list 

1 9735 Strešný trám 1x2 37 ¾“ 6  

 
RBK10610 – 697.68207 

Montážny krok č. Číslo dielu Popis dielu Množstvo Kontrolný list 

1 6636 Štítová podpera 23 7/8“ 8  

2 9736 Strešný trám 1x4 60 5/8“ 12  

 
RBK1012 
Montážny krok č. Číslo dielu Popis dielu Množstvo Kontrolný list 

1 6636 Štítová podpera 23 7/8“ 8  

2 9737 Strešný trám 1x4 142 3/8“ 6  

 
RBK1014 

Montážny krok č. Číslo dielu Popis dielu Množstvo Kontrolný list 

1 6636 Štítová podpera 23 7/8“ 8  

2 6314 Strešný trám 1x4 159 3/8“ 6  
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Železiarské diely... 
Skrutka Šesťhranná matica Skrutka Podložka 

Skrutka 

Tieto väčšie skrutky sú potrebné len pri domčeku, 
ktorý je už zostavený a bolo potrebné vylúčiť strešné 

panely. Tam, kde bola skrutka 8Ax5/16“ vyjmutá, 
nahraďte ho skrutkou 10Ax1/2“. Tesniaca páska Štítová podpera 

 
Náradie… 
Aby ste dokončili montáž strešnej podpernej sady do vášho domčeka, je potreba následujúce 
náradie. Použijete ho spoločne s náradím, ktoré je uvedené v štandardnom návode k vášmu 
domčeku. 
 
Tin snips = ručné nožnice 
Drill = vŕtačka 
Drill bits, Diameters = nástavce na vŕtačku, priemer 
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Montáž strešného trámu – RBK6586 
Potrebné diely: 

 9735 Strešný trám (6) 
 
Strešné trámy spájajú oba strešné štíty a slúžia ako opora strešných panelov. Pokračujte nasledovne. 
 

UPOZORNENIE: aby ste dokončili montáž, musíte použiť strešné trámy, ktoré boli súčasťou balenia 
s domčekom a navyše strešné trámy, ktoré boli súčasťou tejto sady. 

 
Rada: tieto diely sú vystužené, môžete na ne vyvinúť tlak a spojiť ich.   
1. Koniec jedného strešného trámu vložte do ďalšieho strešného trámu. Zasuňte ich do dľžky 56 1/8“ 
u domčeku 6x5 alebo 67 7/8“ u domčeku 8x6, takže 6 otvorov na každom dieli sa bude prekrývať. 
Opakujte tento postup a vytvorte 3 sady strešných trámov. V túto chvíľu neuťahujte. 
 

UPOZORNENIE: nezabudnite si vziať rukavice a ochranné okuliare. 
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Montáž strešného trámu – RBK6586 
Potrebné diely:  

 7916 Štítová podpera (4) 

 Zmontované strešné trámy (3) 
 

UPOZORNENIE: tento krok robte v spojeniu s krokom 8 a 9 podľa štandardného návodu pre domček 
6x5 a krokom 12 a 13 u domčeku 8x6. 

 

Pripomíname: ak je už váš domček zostavený, vyberte strešné panely. 

 
1. Nainštalujte štít podľa postupu zo štandardného návodu k vášmu domčeku. 
 



2. U domčekov 6x5 a 8x6 namontujte strešné podperné trámy chrbtom k sebe v mieste strešnej lišty 
vášho domčeka tak, ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku. Na upevnenie 
strešného trámu ku štítom a podperám použite skrutky a matky. Využite 6 otvorov v podpernom 
tráme. Pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte skrz tieto otvory 6 dier a spojte podpery 
dohromady pomocou 6 skrutiek a matiek. 
 
3. U domčeku 6x5 umiestnite štítovú podperu 16 ¾“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej 

strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 2 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ 

vyvŕtajte 2 otvory do prednej strany štítu. Pozri obrázok.  

4. U domčeku 6x5 pripevnite štítovú podperu ku štítu pomocou 2 skrutiek a matiek. 

UPOZORNENIE: opakujte kroky 3 a 4 u ďalších 3 štítov. 

5. U domčeku 6x5 primontujte zostávajúce zmontované strešné trámy ku štítovej podpere pomocou 

skrutiek a matiek. Upevnite 6 prekrývajúcich sa otvorov k trámu pomocou skrutiek a matiek. 

6. U domčeku 8x6 umiestnite zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešným 

trámom z domčeka tak, ako je uvedené v návode k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek 

upevnite strešný trám k strešným podperám. Využite 6 otvorov v podpernom tráme. Pomocou 

vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte skrz tieto otvory 6 dier a spojte podpery dohromady pomocou 6 

skrutiek a matiek. 

Gable brace = štítová podpera 
Trim = podpera 
Cut bottom of Brace held in this position = zaistite spodnú časť podpery v tejto pozícii 
Position = poloha 
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Montáž strešného panelu – RBK6586 
 

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka. 

 

UPOZORNENIE: ak váš domček je už zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie 
skrutky 10Ax1/2“ na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16“. 

 
1. Nainštalujte pravý strešný panel na pravý zadný roh domčeku – postupujte podľa kroku č.10 v 
štandardnom návode u domčeka 6x5 alebo kroku č. 14 u domčeka 8x6. 
 
2. Upevnite pravý strešný panel k hlavnému strešnému trámu (6x5 a 8x6 bod č. 1 na obrázku) a 
k dvojitému strešnému trámu u domčeku 8x6 pomocou skrutiek a podložiek. 
 
3. U domčeku 6x5 použite vŕtací nadstavec 3/32“, vyvŕtajte otvor skrz strešný panel do strešného 
trámu (bod č. 2 na obrázku). Pripevnite strešný panel ke strešnému trámu pomocou skrutiek, 
podložiek a novo vyvŕtaných otvorov. 
 
4. Namontujte zvyšné strešné panely podľa krokov č.11 a 12 vášho štandardného návodu k domčeku 
6x5 alebo kroku č.15 u domčeku 8x6. 
 

UPOZORNENIE u domčeku 6x5: ako je opísané v bode 3 tohto kroku, musíte vyvŕtať otvory 3/32“ 
v priemere a upevniť pomocou skrutiek 8Ax5/16“ a podložiek k dodatočnému strešnému trámu (bod 
č. 2 na obrázku). 

 



Existing holes = existujúci otvor 
Drill new hole with 3/32“ dia.drill bit = vyvŕtajte nové otvory pomocou nástavca 
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Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207) 
Potrebné diely: 

 9736 Strešný trám (12) 
 
Strešné trámy spájajú oba strešné štíty a slúžia ako opora strešných panelov. Pokračujte nasledovne. 
 

UPOZORNENIE: aby ste dokončili montáž, musíte použiť strešné trámy, ktoré boli súčasťou balenia 
s domčekom a navyše strešné trámy, ktoré boli súčasťou tejto sady. 

 
Rada: tieto diely sú vystužené, môžete na ne vyvinúť tlak a spojiť ich.   
 
1. Koniec jedného strešného trámu vložte do ďalšieho strešného trámu. Zasuňte ich do dĺžky 67 7/8“ 
u domčeku 10x6, 91 7/8“ u domčeku 10x8, 104 1/8“ u domčeku 10x9 alebo 113 5/8“ u domčeku 
10x10. 6 otvorov na každom dieli sa bude prekrývať. Opakujte tento postup a vytvorte 6 sád 
strešných trámov. V túto chvíľu neuťahujte. 
 

UPOZORNENIE: nezabudnite si vziať rukavice a ochranné okuliare. 
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Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207) 
Potrebné diely:  

 6636 Štítová podpera (8) 

 Zmontované strešné trámy (6) 
 
UPOZORNENIE: tento krok robte v spojeniu s krokmi pre montáž štítu/podpier a strešných trámov 
podľa štandardného návodu pre váš domček. 

 

Pripomíname: ak je váš domček už zostavený, v túto chvíľu vyberte strešné panely.l 

 
1. U domčekov 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10 so štítom 9“ montujte štít podľa vášho štandardného 
návodu na domček. 
 
2. Umiestnite štítovú podperu 16“ a 45 ½“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu 
smerom do stredu domčeka. Skráťte štítovú podperu na príslušnú dĺžku (pozri obrázok) a použite 
nožnice. Označte 2 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte 2 otvory do prednej strany 
štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok). 
 

UPOZORNENIE: opakujte bod 3 u ďalších 3 štítov. 

 
3. Pripevnite zmontované strešné trámy ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. Vytvorte 
zárez na podpere vo vzdialenosti 451/2“. Upevnite 6 prekrývajúcich sa otvorov k trámu pomocou 
skrutiek a matiek. 
 
4. Umiestnite zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnej podpere z domčeka 
tak, ako je uvedené v návode k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný trám k 
strešnej podpere. Využite 6 otvorov v podpernom tráme, pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ 



vyvŕtajte skrz tieto otvory 6 dier (kde je potreba) a spojte podpery dohromady pomocou 6 skrutiek a 
matiek. 
5. U domčeku 10x8 a 10x9 so štítom 17 ½“, postupujte podľa krokov č. 1 - 4 uvedených vyššie s 
nasledujúcou výnimkou. Umiestnite štítovú podperu 13 ¾ "a 43 1/4 cez hlavný stredový strešný trám 
na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho 
nástavca 7/32 "vyvŕtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou 
skrutiek a matiek (pozri obrázok). 
 
Trim = podpera 
Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám 
Gable Brace = štítová podpera 
Notch Beam = zárez na tráme 
Drill 6 holes along length = vyvŕtajte 6 otvorov 
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Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207) 
 
Potrebné diely: 
• 6636 Štítové podpery (4) 
• Zmontované strešné trámy (6)  
 
1. Domčeky 10x8 a 10x9, namontujte štíty podľa štandardného návodu k vášmu domčeku. 
  
2. Umiestnite štítovú podperu 14 5/8“ u domčeku 10x8 a BF109 (24 ¼“ u domčeku 10x9) cez hlavný 
stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a 
pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú 
podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok). 
 

UPOZORNENIE: opakujte bod č. 2 u ďalších 3 štítov. 

 
3. U domčeku 10x8 a BF109 upevnite 2 zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe 
k strešnej podpere z domčeku pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeku. 
 
4. U domčeku 10x8 a BF109 umiestnite zostávajúce zmontované strešné podperné trámy chrbtom 
k sebe k strešnej podpere z domčeku podľa štandardného návodu k vášmu domčeku. Pomocou 
skrutiek a matiek upevnite strešný trám k strešnej podpere. 
 
5. U domčeku 10x9 upevnite zmontovaný strešný podperný trám k strešnej podpere pomocou 
skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane. Na upevnenie trámu použite 6 otvorov. 
 
6. U domčeku 10x9 upevnite zvyšné zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnej 
podpere z domčeka podľa štandardného návodu k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek 
upevnite strešný trám k strešnej podpere. 
 

UPOZORNENIE: u bodov 3, 4 a 6 použite 6 otvorov v podpernom tráme a pomocou vŕtacieho 
nástavca 7/32“ vyvŕtajte skrz tieto otvory 6 dier (kde je potreba) a pripevnite trámy pomocou 6 
skrutiek a matiek. 

 
Trim = podpera 
Cut bottom of Brace held in this position = Skráťte spodnú časť podpery v tejto polohe 
Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám 
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Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207) 
Potrebné diely: 

 6636 Štítové podpery (8) 

 Zmontovaný strešný trám (6) 
 
1. U ES109 a 697.68171, namontujte štít podľa tandardného návodu k vášmu domčeku.  
 
2. Umiestnite štítovú podperu 10 ¾“ a 33 ¼“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane 
štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte 3 
otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou troch skrutiek a matiek. 
 

UPOZORNENIE: opakujte bod č. 2 u ďalších štítov. 

 
3. U ES109 pripevnite strešný podperný trám ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. 
Opakujte na opačnej strane domčeka. 
 
4. U ES109 zostávajúcimi strešnými podpernými trámy nahraďte 2“ trámy na zlome medzi štíty (s 
malými otvormi). Namontujte dva 2“ trámy chrbtom k sebe s dvoma ďalšími trámami v pozícii 23 ¾“. 
 
5. U 697.68171 upevnite strešný podperný trám k štítovej podpere (v místě 10 ¾“) pomocou skrutiek 
a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka. 
 
6. U 697.68171 umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe k štítovej podpere (v 
mieste 33 ¼“) pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka. 
 

UPOZORNENIE: pre body 3, 4, 5 a 6 použite 6 otvorov v podpernom tráme. Pomocou vŕtacieho 
nástavca 7/32“ vyvŕtajte skrz tieto otvory 6 dier (kde je potreba) a pripevnite trámy pomocou 6 
skrutiek a matiek. 

 
Trim = podpera 
Flush = zarovnané 
Gable Brace = štítová podpera 
Cut bottom of Brace held in this position = Skráťte spodnú časť podpery v tejto polohe 
Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám 
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Montáž strešných panelov – RBK10610 (697.68207) 
 

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka. 

Ak je váš domček už zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie skrutky 10Ax1/2“ 
na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16“. 

 
1. Nainštalujte pravý strešný panel na pravý zadný roh domčeka. Upevnite pravý strešný panel 
k trámu tak, ako je uvedené v štandardném návode k vášmu domčeku. 
 
2. Použite nadstavec 3/32“ a vyvŕtajte otvory skrz strešný panel do dodatočného strešného trámu. 
Upevnite strešný panel do strešného trámu cez tieto nové otvory pomocou skrutky a podložky. 
 
3. Namontujte zvyšné strešné panely podľa postupu, ktorý je uvedený vo vašom štandardnom 
návode k vášmu domčeku s následujúcim rozdielom. 



 

UPOZORNENIE: ako je popísané v bode 2 tohto kroku, musíte vyvŕtať otvory pomocou nástavca 
3/32“ a upevniť pomocou skrutky a podložky k dodatočným trámom (pozri obrázok).  

 
Existing holes = existujúci otvor 
Drill new holes with 3/32“ dia.drill bit = vyvŕtajte nové otvory pomocou 3/32“ nástavca 
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Montáž strešného trámu – RBK1012 
Potrebné diely:  

 6636 Štítová podpera (8) 

 9737 Strešný trám (6) 
 

UPOZORNENIE: tento krok robte v spojení s krokom pre montáž štítu/podpier a strešných trámov 
podľa štandardného návodu pre váš domček. 
Aby bola montáž dokončená, musíte použiť strešné trámy z vášho domčeka a dodatočné trámy, ktoré 
sú súčasťou tejto sady. 

 

Pripomíname: ak je váš domček už zostavený, v túto chvíľu vyberte strešné panely. 

 
1. U domčeku 10x12 so štítom 9“, montujte štít podľa obrázka. 
 
2. Umiestnite štítovú podperu 16“ a 45 ½“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu 
smerom do stredu domčeka. Použite nožnice a skráťte štítovú podperu na príslušnú dĺžku (pozri 
obrázok). Označte 2 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte 2 otvory do prednej strany 
štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok). 
 

UPOZORNENIE: opakujte bod 2 u ďalších 3 štítov. 

 
3. Pripojte 2 strešné podperné trámy chrbtom k sebe k prostrednej štítovej podpere pomocou 
skrutiek a matiek, ako je uvedené v montážnom návode k vášmu domčeku. Zoskrutkujte 2 trámy na 6 
miestach pomocou skrutiek a matiek. 
 
4. Pripevnite podperné strešné trámy ku štítovej podpere (v 16“) pomocou skrutiek a matiek. 
Umiestnite podperný strešný trám chrbtom k sebe k strešnému trámu z vášho domčeka, ako je 
uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku. Použite skrutky a matky a upevnite strešný trám 
k podpere strešného trámu. Opakujte na druhej strane. Zoskrutkujte 2 trámy k sebe na 6 miestach. 
 
5. Upevnite štandardný strešný trám ku štítovej podpere (v 45 ½“) pomocou skrutiek a matiek. 
Opakujte na druhej strane. Pomocu nožníc vytvorte vrub na konci trámu. 
 
6. U domčeku 10x12 so štítom 17 ½“, postupujte podľa krokov č. 1 – 5 uvedených vyššie 
s následujúcou výnimkou. Umiestnite štítovú podperu 13 ¾“ a 43 1/4 cez stredovú štítovú podperu 
na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho 
nástavca 7/32“ vyvŕtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou 
skrutiek a matiek (pozri obrázok). 
 

Gable brace = štítová podpera 
Trim = podpera 
Roof beam = strešný trám 



Cut bottom of Brace held in this position = Skráťte spodnú časť podpery v tejto polohe 
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Montáž strešných panelov – RBK1012 
 

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka. 

Poznámka: ak váš domček je už zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie skrutky 
10Ax1/2“ na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16“. 

 
1. Postupujte podľa krokov uvedených vo vašom štandardnom návode k domčeku. Umiestnite pravý 
strešný panel na zadný pravý roh domčeka. 
 
2. Upevnite pravý strešný panel ku zmontovanému hlavnému strešnému trámu (bod 1 na obrázku) a 
k dvojitému trámu (bod 2 na obrázku) pomocou skrutiek a podložiek. 
 
3. Použite nadstavec 3/32“ a vyvŕtajte otvory skrz strešný panel do strešného trámu (bod 3 a 4 na 
obrázku). Upevnite strešný panel k strešnému trámu cez tieto otvory pomocou skrutiek a podložiek. 
 
4. Namontujte zvyšné strešné panely podľa krokov vo vašom štandardnom návode k domčeku 
s nasledujúcou výnimkou. 
 

UPOZORNENIE: ako je popísané v bode 3 tohto kroku, musíte vyvŕtať otvory pomocou nástavca 
3/32“ a upevniť pomocou skrutky a podložky k dodatočným trámom (pozri obrázok).  

 
Existing holes = existujúce otvory 
Drill new holes with 3/32“ dia.drill bit = vyvŕtajte nové otvory pomocou 3/32“ nástavca 
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Montáž strešného trámu – RBK1014 
Potrebné diely:  

 6636 Štítová podpera (4) 

 6314 Strešný trám (6) 
 

UPOZORNENIE: aby bola montáž dokončená, musíte použiť strešné trámy z vášho domčeka a 
dodatočné trámy, ktoré sú súčasťou tejto sady. 

 

Pripomíname: ak je váš domček už zostavený, v túto chvíľu vyberte strešné panely. 

 
1. U domčekov 10x13 a 10x14 so štítom 24“, montujte štít podľa vášho štandardného návodu 
k domčeku. 
 
2. Umiestnite štítovú podperu 14 5/8“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu 
smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nadstavca 7/32“ vyvŕtajte 2 
otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri 
obrázok). 
 

UPOZORNENIE: opakujte bod 2 u ďalších 3 štítov. 

 



3. Pripojte 2 strešné podperné trámy chrbtom k sebe k prostrednej štítovej podpere pomocou 
skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane. Zoskrutkujte trámy na 6 miestach. 
 
4. Umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnému trámu z vášho domčeka, 
ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku. Použite skrutky a matky, upevnite strešný 
trám k podpere strešného trámu. Zoskrutkujte trámy k sebe na 6 miestach. 
 
Gable brace = štítová podpera 
Trim = podpera 
Roof beam = strešný trám 
Cut bottom of Brace held in this position = Skráťte spodnú časť podpery v tejto polohe 
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Montáž strešného trámu – RBK1014 
Potrebné diely: 

 6636 Štítové podpery (8) 

 6314 Strešný trám (6) 
 
1. U ES1014 a 697.68172, namontujte štíty podľa štandardného návodu k vášmu domčeku.  
 
2. Umiestnite štítovú podperu 10 ¾“ a 33 ¼“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane 
štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte 3 
otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu ku štítu pomocou skrutiek a matiek. 
 

UPOZORNENIE: opakujte bod č. 2 u ďalších 3 štítov. 

 
3. U ES1014 pripevnite strešný podperný trám ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. 
Opakujte na opačnej strane domčeka. 
 
4. U ES1014 umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe so strešným trámom z vášho 
domčeka podľa vášho štandardného návodu k domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný 
trám k podpere strešného trámu. Zoskrutkujte trámy dohromady na 6 miestach pomocou skrutiek a 
matiek. 
 
5. U 697.68172 upevnite strešný podperný trám k štítovej podpere (v mieste 10 ¾“) pomocou 
skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka. 
 
6. U 697.68172 umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe k štítovej podpere (v 
mieste 33 ¼“) pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka. Zoskrutkujte trámy 
dohromady pomocou 6 skrutiek a matiek. 
 
Trim = podpera 
Flush = zarovnané 
Gable Brace = štítová podpera 
Cut bottom of Brace held in this position = Skráťte spodnú časť podpery v tejto polohe 
Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám 
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Montáž strešných panelov – RBK1014  
 

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka. 



UPOZORNENIE: ak je už váš domček zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie 
skrutky 10Ax1/2“ na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16“. 

 
1. Nainštalujte pravý strešný panel na pravý zadný roh domčeka. Upevnite pravý strešný panel 
k trámu tak, ako je uvedené v štandardném návode k vášmu domčeku. 
 
2. Použite nadstavec 3/32“ a vyvŕtajte otvory skrz strešný panel do dodatočného strešného trámu. 
Upevnite strešný panel do strešného trámu cez tieto nové otvory pomocou skrutky a podložky. 
 
3. Namontujte zvyšné strešné panely podľa postupu, ktorý je uvedený vo vašom štandardnom 
návode k vášmu domčeku s následujúcim rozdielom. 
 

UPOZORNENIE: ako je popísané v bode 2 tohto kroku, musíte vyvŕtať otvory pomocou nástavca 
3/32“ a upevniť pomocou skrutky a podložky k dodatočným trámom (pozri obrázok).  

 
Existing holes = existujúce otvory 
Drill new holes with 3/32“ dia.drill bit = vyvŕtajte nové otvory pomocou 3/32“ nástavca 



Váš dodávateľ  
 
 

 
 
 
 
 
 

www.lanitgarden.sk 
 

 

 

 
 

 
v prípade problémov pri stavbe 

domčeka volajte v pracovné dni náš 

HOT LINE tel. +420 323 672 805 

(iba česky / only Czech lang.)  


