Плівкова теплиця Premium
Технічний паспорт
Відеоінструкція
Інструкція зі збирання

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім
приступайте до роботи. Тут ми зібрали для вас багато корисних рекомендацій.

Технічний паспорт
1. Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для
вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних
ділянках.
2. Площа ґрунту, який покривається - 12 кв.м. Висота вкопаної теплиці - 2 м.
3. Каркас виготовлений з оцинкованого тепличного профілю. Постачається в
розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів та гайок.
4. Фундамент для теплиці не потрібен.
5. Теплиця кріпиться в ґрунт.
6. У комплект входять всі необхідні елементи для збирання теплиці та чохол з
армованої плівки.
7. Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, хрестову биту,
гайковий ключ 7 мм, лопату і будівельний рівень.

Гарантійні зобов'язання
1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу
теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія
поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів
конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:
1.
2.
3.
4.

Установка теплиці з порушенням рекомендацій інструкції.
Порушення правил експлуатації.
Використання теплиці не за призначенням.
Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Підприємство залишає за собою право на внесення змін до конструкції.
Корисні поради:
1. Ремонт пошкодженої плівки рекомендуємо виконувати армуючим скотчем.
2. Обробка бітумною мастикою елементів конструкції, які контактують з землею,
суттєво збільшить термін її використання.

Деталювання теплиці
№

Назва
деталі

Довжина
деталі

Макет деталі

(±2 мм)

К-ть
отворів

К-ть
деталей

Каркас
1
2
3
4
5
6
7
8

Дуга

797 мм
914 мм
1011 мм
1151 мм
1392 мм
1471 мм
1531 мм
1667 мм

9 отв.
9 отв.
6 отв.
4 отв.
13 отв.
2 отв.
8 отв.
10 отв.

10 шт.
8 шт.
20 шт.
4 шт.
15 шт.
2 шт.
4 шт.
15 шт.

2 отв.
4 отв.

10 шт.
12 шт.

4 отв.
4 отв.
1 отв.

8 шт.
30 шт.
6 шт.
238 шт.

Зв’язуючі елементи
1
2

Поперечина
Вугол 90°

3
4
5
6

Вугол 45°
Вугол 30°
Притиски
Гвинт М4 з
гайкою
Шпагат
(мотузка)

7

250 мм

67 мм
10 мм
20 м

1 шт.

Увага! Довжина деталей може варіюватися ± 2 мм

Правила з експлуатації
1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в
ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися впливу, який може створити деформацію
каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках. Дана модель
теплиці має посилену конструкцію і розрахована на вітрове навантаження не
більше 15 м/с.
4. Зняття плівкового чохла на зимовий період подовжить його ресурс
експлуатації.

Відеоінструкція:
Проскануйте QR код, щоб відкрити детальну відеоінструкцію зі
збирання теплиці.

Інструкція зі збирання
Вступна частина інструкції
1. У деяких деталях залишаються вільні технологічні отвори, які є наслідком
однотипності деталей.
2. У деяких вузлах теплиці, одним гвинтом можуть скручуватися 3-4 деталі.
3. Будьте уважні при збиранні теплиці та чітко дотримуйтесь всіх рекомендацій.
4. На початку кожного етапу збирання, розкладайте всі деталі відповідно до
схеми на рівній поверхні, не скручуючи їх.

Послідовність установки
1. Виконуйте складання вузлів відповідно до етапів інструкції. Для виключення
можливих деформацій на проміжних етапах, збирання окремих елементів
рекомендовано здійснювати поклавши їх на землю.
2. Під час установки зібраної теплиці в землю, перевірте діагоналі. Вирівняйте
каркас шляхом підсипання або поглиблення ямок, щоб поздовжні елементи
були прямолінійними, горизонтальними і паралельними між собою, щоб дуги
були рівними, а діагоналі сходилися.
3. Загальне осадження теплиці в ґрунт виконується так, щоб нижня фасадна
поперечина торкалася ґрунту.

Кріплення чохла
1. Розправте плівковий чохол на рівній поверхні.
2. Одягніть його на зібраний та встановлений каркас теплиці, починаючи з
фасадної частини.
3. Натягніть по кожній дузі шпагат відповідно до інструкції. Нижні краї плівки
присипте землею.

Етап 1: Збирання фасадної частини (2 шт)
Зверніть увагу:
1) Гвинти в арках закручуються зовні всередину, щоб не пошкодити плівку
під час подальшої експлуатації теплиці.

Етап 2: Збирання внутрішніх арок (3 шт)

Етап 3: Збирання арочного каркасу

Загальний вигляд каркасу теплиці

7400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2
Тел.: (096) 556 88 22
Тел.: (073) 556 88 22
www.zniva.com.ua

