
 
Kontrolní certifikát 
 
Prosím, pečlivě uschovejte! 
 

Dům, který jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujícími vysokou kvalitu. 

Stavební jednotka byla výrobcem pečlivě prohlédnuta a zabalena. Aby se předešlo 

možným problémům při montáži prováděné svépomocí nebo stavební firmou dle vašeho 

výběru, doporučujeme vám před montáží zkontrolovat dodávku na úplnost v souladu se 

seznamem dílů. Tato prohlídka musí být provedena do 14 dnů (!) od doručení do místa 

určení. Záruční nároky jsou omezeny na výměnu vadných materiálů. Vadné stavební díly, 

které již byly použity nebo které jsou již opatřeny nátěrem, nemohou být nahrazeny. 

Všechny další nároky jsou vyloučeny! V případě reklamace věnujte prosím pozornost 

tomuto postupu: Předložte svému prodejci tento kontrolní certifikát spolu s prodejním 

dokladem. Pouze v případě, kdy jsou předloženy oba tyto dokumenty, lze reklamaci řešit 

rychle a bez komplikací. 

 
Vyplní kupující! (Prosíme hůlkovým písmem) ● 
 
Místo nákupu: 
 
 
 
 
 
Prodejní doklad č. ● 
 
Termín dodání ● 
 
Adresa kupujícího ● 
 
 
Telefon ● 
 
 
Datum prodejního dokladu ●  
 
Zasílatel:  □ Sběrná služba  □ Ostatní ● 
 
Popis reklamace (uchovejte prosím díly, které jsou předmětem stížnosti, dokud 
reklamace nebude vyřízena! ● 



 

           Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny produktu ●  Technische Änderungen vorbehalten ●  Le 
producteur réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit ● Il produttore mantiene il diritto di apportare 

modifiche tecniche al prodotto ● Reservado el derecho a modificaciones técnicas ● Produsent forbeholder seg retten til å endre 
tekniske egenskaper ved produktet 

 
 

 Montážní návod
Montageanleitung ● Notice de montage ● Istruzioni per il montaggio ● Manual de montaje ● Monteringsanvisning 

 
 

 Altán BETTY  -  PAV-3333  
Pavillon ● Pavillon ● Padiglione ● Pabellón ● Paviljong 

 
  Průměr Ø 337 cm 

Durchmesser ● Diamètre ● Diametro ● Diámetro ● Diameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Návod k montáži 
 

 

 

 

1 Všeobecné informace  

 Vážený zákazníku, 

 

Jsme rádi, že jste se rozhodl pro náš zahradní altán! 

Před započetím instalace se důkladně seznamte s montážním návodem! Vyhnete se tak 
problémům a zabráníte časovým ztrátám.  

Doporučení: 

 Stavebnici altánu skladujte až do kompletního dokončení na suchém místě, ale nikoliv přímo na 
zemi, a tak, aby byla stavebnice chráněna před vlivem počasí (vlhkost, slunce, atd.). Balík s altánem 
neskladujte ve vytápěné místnosti! 

 Při výběru stanoviště pro zahradní altán dbejte na to, aby nebyl vystaven vlivům 
extremního počasí (oblasti se silným sněžením nebo větrem); v opačném případě byste měl 
altán osadit na základovou desku (např. pomocí kotev).  

 

 Záruka 

Váš altán je vyroben z vysoce kvalitního smrku (severský smrk) a dodán v přírodní podobě. Pokud i 
přes naši důkladnou kontrolu dojde k reklamaci, prosím předložte vašemu prodejci vyplněný kontrolní 
list a nákupní fakturu k výrobku. 

Pozor: Uschovejte prosím průvodní dokumentaci dodávanou s domkem! Kontrolní list 
obsahuje kontrolní číslo. Reklamaci můžeme přijmout jen tehdy, pokud předložíte 
prodejci kontrolní číslo domku!  

Záruka se nevztahuje na: 

 Zvláštnosti dřeva jako přírodního materiálu 

 Dřevěné díly již povrchově upravené (ošetřené ochranným prostředkem na dřevo, 
impregnované, atd.) 

 Dřevěné díly (komponenty), které neohrozí stabilitu domku 

 Změny barevných odstínů způsobené rozdíly struktury dřeva, které nemají vliv na životnost dřeva 

 Dřevěné díly obsahující drobné praskliny / mezery (způsobené vysycháním), které nejsou 
průchozí a nemají vliv na konstrukci domku 

 Prohnuté a zakřivené dřevěné díly, pokud však mohou být instalovány 

 Střešní a podlahové palubky, které mohou mít na rubové straně dílčí neohoblované plochy, 
barevné rozdíly a obliny

 Reklamace vyplývající z neodborného způsobu instalace domku či případy, kdy si domek sedá v 
důsledku neodborného provedení základů 

 Reklamace způsobené neoprávněnými změnami na domku, jako je následná deformace 
dřevěných dílů a dveří/oken kvůli neodbornému způsobu zpracování dřeva, příliš těsné 
upevnění zavětrování, přišroubování zárubní na stěnové trámy, atd.  

Oprávněně uplatněná reklamace je vyřešena nahrazením nedodaného/ vadného materiálu. 
Veškeré ostatní nároky jsou vyloučeny! 

  



Návod k montáži 
 

 

 

 

 

 Zahradní domek – povrchové úpravy a údržba 
Dřevo je přírodní materiál, roste a přizpůsobuje se v závislosti na povětrnostních podmínkách. Velké i 
malé praskliny, rozdíly a změny barevného odstínu, stejně jako měnící se struktura dřeva nejsou vady, 
ale výsledky růstu dřeva a zvláštností dřeva jako přírodního materiálu. 
 
Neopracované a neošetřené dřevo (kromě základových trámů) podléhá šednutí, jakmile je i kratší 
dobu ponecháno bez ochrany, a také může modrat a plesnivět. Aby jste ochránili dřevěné části vašeho 
zahradního domku musíte okamžitě přistoupit k povrchové ochraně dřeva. 
 
Doporučujeme, abyste předem opatřili podlahová prkna bezbarvou impregnací dřeva, zejména pak 
spodní strany desek, ke kterým, jakmile je chatka sestavena, již nebude přístup. Pouze tento krok 
zabrání pronikání vlhkosti.  

Také rozhodně doporučujeme, abyste předem opatřili dveře a okna impregnací dřeva, a to jak vnitřní, 
tak i venkovní stranu! Jinak se dveře a okna mohou začít kroutit.  

Po dokončení montáže domku doporučujeme nátěr pro konečnou vrchní ochranu proti povětrnostním 
vlivům, který bude chránit dřevo před vlhkostí a UV zářením.  

Při natírání používejte co nejkvalitnější nástroje a barvy, postupujte podle návoduvýrobce pronanášení 
nátěrové hmoty a dodržujtebezpečnostní pokyny výrobce. Nikdy nezačínejte natírání povrchu za silného 
slunečního svitu nebo během deštivého počasí. Nechte si poradit od odborníka, jaká nátěrová hmota je 
nejvícvhodná pro neošetřené jehličnatédřevoa postupujte podle pokynů výrobce nátěrové hmoty. 

Po správném provedení povrchové úpravy se životnost vašeho zahradního domku podstatně zvýší. 
Doporučujeme vám důkladně jednou za šest měsíců domek překontrolovat.  

 

2 Příprava k montáži 
 
Nástroje a příprava komponentů 

Pro sestavení zahradního domku budete potřebovat následující nástroje: 

 montážní podpěry 

 vodováha 

 nůž 

 

 žebřík 

 šroubovák 

 metr 

  

 

 kladivo 

 pila 

 kleště 

    vrtačka 

 

DOPORUČENÍ: Aby se zabránilo zadření třísky, doporučujeme během montáže nosit odpovídající 
ochranné rukavice. 
 

 

 

 

 
 

 
 
Přejeme Vám mnoho úspěchů s montáží zahradního domku a hodně 
potěšení s tímto domkem po mnoho let! 
 



Kusovník

Pos Výška Šířka Délka Množství Description-Bezeichnung-Description-Descrizione-Descripción Informace - Information

No. Höhe Breite Länge Menge

Hauteur Largeur Langueur Quantité

Altura Anchura Longitud Cantidad
[mm] [mm] [mm] [pc]

018 120 120 2100 6 Sloupek - Post-Pfosten-Poteau-Punto-Poste

019 120 120 2089 6 Horní rám - Top frame-Sattelbalken-Poutre-Trave-Marco superior

020 90 090 602 6 Šikmá podpěra - Diagonal-Kopfband-Diagonal-Diagonal-Diagonal

021 90 090 602 6 Šikmá podpěra - Diagonal-Kopfband-Diagonal-Diagonal-Diagonal

022 140 121 250 1 Středová spojka - Connection part-Verbindungselement-Raccord-Collegamento-Bloque superior

023 140 070 2532 6 Krokev - Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio

024 120 044 1501 6 Krokev - Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio

025 120 044 1503 6 Krokev - Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio

026 19 114 2412 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

027 19 114 2293 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

028 19 114 2173 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

029 19 114 2054 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

030 19 114 1935 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

031 19 114 1815 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

032 19 114 1696 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

033 19 114 1577 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

034 19 114 1458 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

035 19 114 1338 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

036 19 114 1219 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

037 19 114 1100 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

038 19 114 980 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

039 19 114 861 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

040 19 114 742 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

041 19 114 622 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

042 19 114 503 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

043 19 114 384 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

044 19 114 264 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

045 19 114 145 6 Střešní palubka - Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado

046 120 019 2440 6 Okapová deska - Eave edging-Stirnbrett-Tabla de borde de alero

          14/32



Kusovník

Pos Height Width Length Amount Popis - Description-Bezeichnung-Description-Descrizione-Descripción Informace - Information
No. Höhe Breite Länge Menge

Hauteur Largeur Langueur Quantité

Altura Anchura Longitud Cantidad
[mm] [mm] [mm] [pc]

47-49 90 800 1808 5 Zábradlí - Railing-Geländer-Barre terrasse-Barra terrazza-Barandilla

050 ∅35 240 6 Kolík - Dowel-Dübel-Tassello-Cheville-Palo redondo

F1 ∅8x160 24 Vrut se šestihrannou hlavou - Hexagon head screw-Sechskantschraube Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 023-024

F2 ∅8x120 24 Vrut se šestihrannou hlavou - Hexagon head screw-Sechskantschraube Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 020-021

F3 ∅8x80 6 Vrut se šestihrannou hlavou - Hexagon head screw-Sechskantschraube Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. F6

F4 ∅8x50 36 Vrut se šestihrannou hlavou - Hexagon head screw-Sechskantschraube Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. F7

F5 ∅8x20 48 Podložka - Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella-Arandela Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. F1-F2

F6 120x120x60 6 U-kotva - U-shoe-Stützenschuh-Équerre-Bracci supporto trave-Detalle de forma U Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 018

F7 20x20x40 20 L-profil - L-iron-Winkel-Equerre-Angolo-Ángulo Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 047-049

F8 6x120 12 Vrut - Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 001-003; 019

F9 4.5x70 24 Vrut - Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 024-025

F10 4.5x50 24 Vrut - Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 046

F11 3.5x35 90 Vrut - Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. F7; F14

F12 2.5x50 700 Hřebík - Nail-Nagel-Clou-Chiodo-Clavo Pro - For-Für-Pour-Per-Para  Pos. 026-045

F14 6-side 1 Vršek střechy - Roof cap-Dachkappe-Finition métallique-Cabalette de tejado
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