Артикул: Оранжерия с армиран найлон Сорбе Класик
Вносител: Дулотек ЕООД, София, ул. Кукуш 1, тел. 024744604

Съвети за безопасност
Моля, следвайте тези правила, за да осигурите безопасна и ефективна инсталация.
• Най-добре е да сглобите оранжерията в слънчев и безветрен ден, температура над
10 градуса. Това прави армираният найлон по-гъвкав и по-лесен за поставяне.
• Подгответе и освободете зоната за оранжерийния тунел. Земята трябва да е равна.
Производителят не препоръчва поставянето на оранжерията върху наклонени терени.
• Подгответе инструменти, които могат да бъдат полезни.
• Използвайте ръкавици, някои елементи в комплекта имат остри ръбове.
• Поканете приятел, който да ви помогне. Необходими са двама души, особено когато
настройвате рамката и слагате платнището.
Необходими инструменти (не са включени):
За да сглобите оранжерията, ще ви трябват няколко инструмента, които обикновено
се предлагат във всяко домакинство:
• Лопата (за запълване на яката може да бъде покрита и с камъни, тухли и др.)
• Чук
• Нивелир
• Ключове
Комплектът съдържа:
• Структурата на рамката
• Комплект болтове, гайки и капачки за тръби
• Найлон на оранжерията
• Колчета 4 бр и въжета за укрепване

Следвайте стъпка по стъпка инструкциите:
1. Отворете опаковката, проверете пълнотата на комплекта и прочетете
инструкциите.
2. Разпределете елементите на равна повърхност по номера.
3. След това поставете тръбите съгласно схемата. Започнете сглобяването от
основата към рамката. Започнете от ъглите на рамката.
4. Свържете тръбите заедно в съответствие с номерацията. Моля, не забравяйте, че
за тази работа са необходими 2 души. Сглобяването на оранжерията изисква
съдействие. Строителните части могат да се огънат, ако падне.
5. Моля, обърнете внимание, че подпорната тръба, която е монтирана под ъгъл от 45
градуса, трябва да бъде между кръглите тръби (не от външната страна). Това
намалява риска от повреда на армираният найлон.
6. Направете изкоп около оранжерията за ширината на яката. В зависимост от това
дали ще го вкопаете в земята или ще го затиснете . Дълбочината на изкопа не трябва
да е по-голяма от 10 cm.

7. Преди да поставите армирания найлон, уверете се, че конструкцията стои
изправена, винтовете са затегнати и монтирани с гайките навътре! , за да не се
повреди покритието. След като проверите дали са добре стегнати гайките, сложете
защитните капачки. Те предпазват самите тръби, но също така премахват острите
ръбове вътре в тунела. ВНИМАНИЕ! Не затягайте винтовете прекалено, така че това
да не смачкате тръбата. Прекомерното затягане може да повреди конструкцията!
8. Поставете армираният найлон върху рамката, запазвайки същата дължина на
тунела от всяка страна и закрепете с велкро към конструкцията.
9. Когато поставяте армираният найлон, е необходимо да използвате помощта на
друг човек. Поставете армираният найлон бавно, без да използвате сила, за да не го
повредите и внимателно закопчайте циповете. Найлонът ще стои леко разхлабен .
Това се дължи на факта, че по време на употреба, под въздействието на температура
и слънце, армираният найлон леко се свива. Това е естествен процес.
10. Проверете работата на ципа. Трябва да работи леко.
11. Така подготвеният тунел се поставя на определеното място и яката се заравя или
закрепва с тежести.
Забележки към инструкциите за оранжерийни тунели
• Оранжерията трябва да бъде адаптирана към метеорологичните условия на мястото
и правилно застопорена в земята.
• Свалете найлона за зимата. Уверете се, че найлонът е чист и сух, преди да го
свалите. Сгънете го внимателно, без да чупите ръбовете при сгъване.
• Осигурете сами допълнителни подсилвания срещу екстремни метеорологични
условия. Може да се закрепи с допълнителни колчета, подпори прикрепени към
арките или допълнителни въжета.
• Не оставяйте тунела отворен при силен вятър.
• Не закрепвайте въжетата, поддържащи растенията, към конструкцията, защото това
може да причини повреда на тунела.
• Не поставяйте на открито място, разположете го на място, защитено от вятъра.
• Производителят не носи отговорност за неправилна употреба, неправилен монтаж
или повреди, причинени от екстремни метеорологични условия. Когато се появи силен
вятър, армираният найлон трябва да се отстрани.
• Покрийте яката с пръст / пясък / камъни.
• Структурата трябва да е нивелирана, преди да сложи армирания найлон.
• След монтиране на армирания найлон циповете трябва да се затварят свободно.
• Малките повреди на армираният найлон могат да бъдат отстранени с ремонтна
лента (не е включена), за предпочитане от двете страни. Производителят не носи
отговорност за механични повреди.
• По време на обилен дъжд на покрива могат да се появят вдлъбнатини, пълни с вода.
След дъжд винаги се уверявайте, че на покрива не е останала вода.
Запазете това ръководство за бъдещи справки

