Kasvuhoone karkassi paigaldus

Enne kasvuhoone karkassi paigaldamist lugege hoolega paigaldusjuhendit. Seinu ja katust on kergem kokku
panna koos abilisega.
Kuigi käesolev juhend näitab Premiumi mudeli püstitamist, püstitatakse enamus Juliana kasvuhooneid samal
põhimõttel.

NR.1 Kontrollige pakendeid

Kasvuhoone karkassi profiilid on eraldi pakendis. Enamusel kasvuhoonetel ühes pakendis, Premium
mudelitel kahes pakendis.

NR.2 Vaadake üle profiilid

Asetage profiilid maapinnale õiges järjestuses, et saada tervikust ülevaadet. Kinnitage detailid üksteise
külge juhendis ette antud järjekorras.

NR.3 Tõstke kokkupandud kasvuhoone otsaseinad kõrvale

Tõstke kokkupandud otsaseinad kõrvale ja jätkake küljeseinte profiilidega.

NR.4 Monteerige seinaprofiilid

Seinaprofiilid asetatakse maapinnale samal põhimõttel kui otsaseinadki.

NR.5 Monteerige kasvuhoone küljeseinad ja otsaseinad kokku

Kinnitage tasasel pinnal otsaseinad ja küljeseinad üksteise külge. Seejärel tõstke
karkass alusraami peale. Kui ei ole piisavalt ruumi, võib karkassi püstitada ka otse

alusraami peale.
Nipp! Otsaseina nurkades on kasulik poldid sel ajal, kui otsi külgseintega kokku pannakse, natuke
lõdvemaks lasta. Siis lähevad profiilid paremini õigesse kohta.

NR.6 Kinnitage kasvuhoone karkass alusraamile

Alusraam ja kokkupandud karkass kinnitatakse J-kujuliste plaatidega. J-kujulise plaadi kõver ots pannakse
karkassi ülemise nurga alla ja kinnitatakse poldiga püstisuunalise profiili külge. Puidust kasvuhoone
karkassil kruvitakse alusraam kinni iga püstprofiili kohalt.

NR.7 Kasvuhoone katuseharja profiili paigaldus

Järgmiseks asetatakse katuseharja profiil. Paigaldamise hõlbustamiseks laske otsaseina tipus poldid natuke
lõdvemaks.

NR. 8 Kasvuhoone katuse profiilide paigaldus

Seejärel monteeritakse katuse profiilid. Katuseluukide jaoks tuleb vajaminev hulk polte juba
profiilide sisse ette ära panna, hiljem ei saa polte enam paigaldada.

NR. 9 Kasvuhoone katuseluukide paigaldamine

Järgmisena paigaldatakse katuseluugid. Premium mudeli puhul paigaldatakse raam klaasi või
polükarbonaatplaadi ümber. Teiste mudelite puhul paigaldatakse kõigepealt raamid ja siis kinnitatakse
silikooniga klaasid või polükarbonaatplaadid.

NR. 10 Kasvuhoone katuseluukide paigaldus

Valmis katuseluugid lükatakse oma kohale katuseharja otsaseina poolsest otsast. Luugid liiguvad
kergemini, kui neid kergelt õlitada.

NR. 11 Kasvuhoone ukse paigaldus

Ukse paigaldamiseks asetage kõigepealt ukse profiilid õiges järjekorras maapinnale, et saada tervikust
ülevaadet. Premium mudeli puhul paigaldage kõigepealt raam klaasi või polükarbonaatplaadi ümber. Teiste
mudelite puhul paigaldatakse kõigepealt uks karkassi külge ja seejärel pannakse paika klaas või
polükarbonaatplaat.

NR. 12 Kontrollige, et kasvuhoone on igas suunas loodis

Kontrollige, et kasvuhoone on igas suunas loodis, enne kui hakkate ust (uksi), katuseluuke ja kattematerjali
paigaldama.

NR. 13 Kasvuhoone ukse paigaldus

Nüüd kinnitatakse uks omale kohale ja võib alustada kattematerjali paigaldamisega.

