
Střešní vzpěry k domkům ARROW 

RBK6586, RBK10610, RBK1012, RBK1014  
návod na montáž 

 

 
 

www.lanitgarden.cz 

Pokud si při montáži nebudete vědět rady – volejte náš HOT LINE 

Po – Pá ….. 8 – 16 hod 

mob 739 661 428 

Před montáží si pečlivě až do konce přečtěte tento návod 
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Uživatelská příručka & návod k montáži 

Střešní podpěrná sada 
 

Model č.  RBK6586 – pro domky 6x5 a 8x6 

  RBK10610 – pro domky 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10 

  RBK1012 – pro domek 10x12 

  RBK1014 – pro domky 10x13 a 10x14 
 
Tato podpěrná sada musí splňovat požadavky stavebního zákona, které se týkají faktoru sněhové 
zátěže. Dosahují toho tím, že poskytují dodatečné střešní trámy a štítové podpěry. Díly dodávané 
v této sadě patří ke standardnímu modelu domku, takže by se na ně měl vztahovat jak standardní 
montážní návod, tak tato příručka, když montujete domek. Různé díly musí být zaříznuty tak, jak je 
znázorněno v následujících krocích a to ještě před montáží na domek. Noste pracovní rukavice, 
ochranu očí a dlouhé rukávy, když řežete a držíte kovové části. 
 

UPOZORNĚNÍ: Sada musí být namontovaná na domek, který je již postavený. Bude nezbytné vyjmout 
střešní panely, abyste vše dokončili. 

 
Díly a seznam dílů: Ujistěte se, že máte všechny nezbytné díly k vaší střešní podpěrné sadě. 

 Na všech dílech naleznete čísla dílů. Všechna tato čísla se musí shodovat s čísly uvedenými 
v seznamu dílů. 

 Pokud zjistíte, že chybí nějaký díl, kontaktujte nás. 
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Seznam dílů 
 
RBK6586 

Montážní krok č. Číslo dílu Popis dílu Množství Kontrolní list 

1 9735 Střešní trám 1x2 37 ¾“ 6  

 
RBK10610 – 697.68207 

Montážní krok č. Číslo dílu Popis dílu Množství  Kontrolní list 

1 6636 Štítová podpěra 23 7/8“ 8  

2 9736 Střešní trám 1x4 60 5/8“ 12  

 
RBK1012 

Montážní krok č. Číslo dílu Popis dílu Množství  Kontrolní list 

1 6636 Štítová podpěra 23 7/8“ 8  

2 9737 Střešní trám 1x4 142 3/8“ 6  

 
RBK1014 

Montážní krok č. Číslo dílu Popis dílu Množství  Kontrolní list 

1 6636 Štítová podpěra 23 7/8“ 8  

2 6314 Střešní trám 1x4 159 3/8“ 6  

 
 
Strana 3 



Železářské díly... 
Šroub Šestihranná matice Šroub Podložka 

Šroub 

Tyto větší šrouby jsou potřeba pouze u domku, který 
je již sestaven a bylo nezbytné vyjmout střešní 

panely. Kde byl šroub 8Ax5/16“ vyjmutý, nahraďte 
ho šroubem 10Ax1/2“. Těsnící páska Štítová podpěra 

 
Nářadí… 
Abyste dokončili montáž střešní podpěrné sady do vašeho domku, je potřeba následující nářadí, které 
použijete společně s nářadím, které je uvedeno ve standardním návodě k vašemu domku. 
 
Tin snips = ruční nůžky 
Drill = vrtačka 
Drill bits, Diameters = nástavce na vrtačku, průměr 
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Montáž střešního trámu – RBK6586 
Potřebné díly: 

 9735 Střešní trám (6) 
 
Střešní trámy spojují oba střešní štíty a slouží jako opora střešních panelů. Pokračujte následovně. 
 

UPOZORNĚNÍ: Abyste dokončili montáž, musíte použít střešní trámy, které byly součástí balení 
s domkem a navíc střešní trámy, které byly součástí této sady. 

 
Rada: Tyto díly jsou vyztužené, můžete na ně vyvinout tlak a spojit je.   
 
1 Konec jednoho střešního trámu vložte do dalšího střešního trámu. Zasuňte je do délky 56 1/8“ u 
domku 6x5 nebo 67 7/8“ u domku 8x6, takže 6 otvorů na každém dílu se bude překrývat. Opakujte 
tento postup a vytvořte 3 sady střešních trámů. V tuto chvíli neutahujte. 
 

UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte si vzít rukavice a ochranné brýle. 
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Montáž střešního trámu – RBK6586 
Potřebné díly:  

 7916 Štítová podpěra (4) 

 Smontované střešní trámy (3) 
 

UPOZORNĚNÍ: Tento krok dělejte ve spojení s krokem 8 a 9 podle standardního návodu pro domek 6x5 
a krokem 12 a 13 u domku 8x6. 

 

Připomínáme: Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely 

 
1 Namontujte štít podle postupu ze standardního návodu k vašemu domku. 
 
2 U domků 6x5 a 8x6 namontujte střešní podpěrnou trámy zády k sobě v místě střešní lišty vašeho 
domku tak, jak je uvedeno ve standardním návodu k vašemu domku. K upevnění střešního trámu ke 



štítům a podpěrám použijte šrouby a matky. Využijte 6 otvorů v podpěrném trámu, pomocí vrtacího 
nástavce 7/32“ vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr a spojte podpěry dohromady pomocí 6 šroubů a 
matek. 
 
3 U domku 6x5 umístěte štítovou podpěru 16 ¾“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně 

štítu směrem do středu domku. Označte 2 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 2 

otvory do přední strany štítu. Viz obrázek.  

4 U domku 6x5 připevněte štítovou podpěru ke štítu pomocí 2 šroubů a matek. 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte kroky 3 a 4 u dalších 3 štítů. 

5 U domku 6x5 přimontujte zbývající smontované střešní trámy ke štítové podpěře pomocí šroubů a 

matek. Upevněte 6 překrývajících se otvorů k trámu pomocí šroubů a matek. 

6 U domku 8x6 umístěte smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešním trámům 

z domku tak, jak je uvedeno v návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní 

trám ke střešním podpěrám. Využijte 6 otvorů v podpěrném trámu, pomocí vrtacího nástavce 7/32“ 

vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr a spojte podpěry dohromady pomocí 6 šroubů a matek. 

Gable brace = štítová podpěra 
Trim = podpěra 
Cut bottom of Brace held in this position = zajistěte spodní část podpěry v této pozici 
Position = poloha 
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Montáž střešního panelu – RBK6586 
 

UPOZORNĚNÍ: U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka 

 
UPOZORNĚNÍ: Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší 
šrouby 10Ax1/2“ na místo původních šroubů 8Ax5/16“. 

 
1 Namontujte pravý střešní panel na pravý zadní roh domku – postupujte podle kroku č.10 ve 
standardním návodu u domku 6x5 nebo kroku č. 14 u domku 8x6. 
 
2 Upevněte pravý střešní panel k hlavnímu střešnímu trámu (6x5 a 8x6 bod č. 1 na obrázku) a 
k dvojitému střešnímu trámu u domku 8x6 pomocí šroubů a podložek. 
 
3 U domku 6x5 použijte vrtací nástavec 3/32“, vyvrtejte otvor skrz střešní panel do střešního trámu 
(bod č. 2 na obrázku). Připevněte střešní panel ke střešnímu trámu pomocí šroubů, podložek a nově 
vyvrtaných otvorů. 
 
4 Namontujte zbývající střešní panely podle kroků č.11 a 12 vašeho standardního návodu k domku 
6x5 nebo kroku č.15 u domku 8x6. 
 

UPOZORNĚNÍ u domku 6x5: jak je popsáno v bodě 3 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory 3/32“ 
v průměru a upevnit pomocí šroubů 8Ax5/16“ a podložek k dodatečnému střešnímu trámu (bod č. 2 
na obrázku). 

 
Existing holes = existující otvor 
Drill new hole with 3/32“ dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí nástavce 
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Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207) 
Potřebné díly: 

 9736 Střešní trám (12) 
 
Střešní trámy spojují oba střešní štíty a slouží jako opora střešních panelů. Pokračujte následovně. 
 

UPOZORNĚNÍ: Abyste dokončili montáž, musíte použít střešní trámy, které byly součástí balení 
s domkem a navíc střešní trámy, které byly součástí této sady. 

 
Rada: Tyto díly jsou vyztužené, můžete na ně vyvinout tlak a spojit je.   
 
1 Konec jednoho střešního trámu vložte do dalšího střešního trámu. Zasuňte je do délky 67 7/8“ u 
domku 10x6, 91 7/8“ u domku 10x8, 104 1/8“ u domku 10x9 nebo 113 5/8“ u domku 10x10, takže 6 
otvorů na každém dílu se bude překrývat. Opakujte tento postup a vytvořte 6 sad střešních trámů. 
V tuto chvíli neutahujte. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte si vzít rukavice a ochranné brýle. 
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Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207) 
Potřebné díly:  

 6636 Štítová podpěra (8) 

 Smontované střešní trámy (6) 
 

UPOZORNĚNÍ: Tento krok dělejte ve spojení s kroky pro montáž štítu/podpěr a střešních trámů podle 
standardního návodu pro váš domek. 

 

Připomínáme: Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely 

 
1 U domků 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10 se štítem 9“, montujte štít podle vašeho standardního návodu 
k domku. 
 
2 Umístěte štítovou podpěru 16“ a 45 ½“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu 
směrem do středu domku. Zkraťte štítovou podpěru na příslušnou délku (viz obrázek) a použijte 
nůžky. Označte 2 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 2 otvory do přední strany štítu. 
Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek). 
 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte bod 3 u dalších 3 štítů. 

 
3 Připevněte smontované střešní trámy ke štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Vytvořte zářez 
na podpěře ve vzdálenosti 451/2“. Upevněte 6 překrývajících se otvorů k trámu pomocí šroubů a 
matek. 
 
4 Umístěte smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešní podpěře z domku tak, jak je 
uvedeno v návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám ke střešní 
podpěře. Využijte 6 otvorů v podpěrném trámu, pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte skrz tyto 
otvory 6 děr (kde je potřeba) a spojte podpěry dohromady pomocí 6 šroubů a matek. 



1 U domku 10x8 a 10x9 se štítem 17 ½“, postupujte podle kroků č. 1 – 4 uvedených výše s následující 
výjimkou. Umístěte štítovou podpěru 13 ¾“ a 43 1/4 přes hlavní středový střešní trám na vnitřní 
straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 
otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz 
obrázek). 
 
Trim = podpěra 
Roof Beam Assembly = smontovaná střešní trám 
Gable Brace = štítová podpěra 
Notch Beam = zářez na trámu 
Drill 6 holes along length = vyvrtejte 6 otvorů  
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Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207) 
Potřebné díly:  

 6636 Štítová podpěry (4) 

 Smontované střešní trámy (6) 
 
1 Domky 10x8 a 10x9, namontujte štíty podle standardního návodu k vašemu domku. 
 
2 Umístěte štítovou podpěru 14 5/8“ u domku 10x8 a BF109 (24 ¼“ u domku 10x9) přes hlavní 
středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí 
vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu 
pomocí šroubů a matek (viz obrázek). 
 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte bod č. 2 u dalších 3 štítů. 

 
3 U domku 10x8 a BF109 upevněte 2 smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešním 
podpěře z domku pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku. 
 
4 U domku 10x8 a BF109 umístěte zbývající smontované střešní podpěrné trámy zády k sobě 
ke střešním podpěře z domku podle standardního návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek 
upevněte střešní trám ke střešní podpěře. 
 
5 U domku 10x9 upevněte smontovaný střešní podpěrný trám ke střešní podpěře pomocí šroubů a 
matek. Opakujte na opačné straně. K upevnění trámu použijte 6 otvorů. 
 
6 U domku 10x9 upevněte zbývající smontovaný střešní podpěrný trámy zády k sobě ke střešním 
podpěře z domku podle standardního návodu k vašemu domku. Pomocí šroubů a matek upevněte 
střešní trám ke střešní podpěře. 
 

UPOZORNĚNÍ: U bodů 3, 4 a 6 použijte 6 otvorů v podpěrném trámu a pomocí vrtacího nástavce 
7/32“ vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr (kde je potřeba) a připevněte trámy pomocí 6 šroubů a matek. 

 
Trim = podpěra 
Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze 
Roof Beam Assembly = smontovaný střešní trám 
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Montáž střešního trámu – RBK10610 (697.68207) 



Potřebné díly: 

 6636 Štítová podpěry (8) 

 Smontovaný střešní trám (6) 
 
1 U ES109 a 697.68171, namontujte štít podle standardního návodu k vašemu domku.  
 
2 Umístěte štítovou podpěru 10 ¾“ a 33 ¼“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu 
směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 otvory do 
přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí tří šroubů a matek. 
 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte bod č. 2 u dalších štítů. 

 
3 U ES109 připevněte střešní podpěrný trám ke štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Opakujte na 
opačné straně domku. 
 
4 U ES109 zbývajícími střešními podpěrnými trámy nahraďte 2“ trámy na zlomu mezi štíty (s malými 
otvory). Namontujte dva 2“ trámy zády k sobě s dvěma dalšími trámy v pozici 23 ¾“. 
 
5 U 697.68171 upevněte střešní podpěrný trám k štítové podpěře (v místě 10 ¾“) pomocí šroubů a 
matek. Opakujte na opačné straně domku. 
 
6 U 697.68171 umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě k štítové podpěře (v místě 33 
¼“) pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku. 
 

UPOZORNĚNÍ: U bodů 3, 4, 5 a 6 použijte 6 otvorů v podpěrném trámu a pomocí vrtacího nástavce 
7/32“ vyvrtejte skrz tyto otvory 6 děr (kde je potřeba) a připevněte trámy pomocí 6 šroubů a matek. 

 
Trim = podpěra 
Flush = zarovnané 
Gable Brace = štítová podpěra 
Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze 
Roof Beam Assembly = smontovaný střešní trám 
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Montáž střešních panelů – RBK10610 (697.68207) 
 

UPOZORNĚNÍ: U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka. 

Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší šrouby 
10Ax1/2“ na místo původních šroubů 8Ax5/16“. 

 
1 Namontujte pravý střešní panel na pravý zadní roh domku. Upevněte pravý střešní panel k trámu 
tak, jak je uvedeno v standardnímu návodu k vašemu domku. 
 
2 Použijte nástavec 3/32“ a vyvrtejte otvory skrz střešní panel do dodatečného střešního trámu. 
Upevněte střešní panel do střešního trámu přes tyto nové otvory pomocí šroubu a podložky. 
 
3 Namontujte zbylé střešní panely podle postupu, který je uveden ve vašem standardním návodu 
k vašemu domku s následujícím rozdílem. 
 



UPOZORNĚNÍ: jak je popsáno v bodě 2 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory pomocí nástavce 3/32“ a 
upevnit pomocí šroubu a podložky k dodatečným trámům (viz obrázek).  

 
Existing holes = existující otvor 
Drill new holes with 3/32“ dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí 3/32“ nástavce 
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Montáž střešního trámu – RBK1012 
Potřebné díly:  

 6636 Štítová podpěra (8) 

 9737 Střešní trám (6) 
 

UPOZORNĚNÍ: Tento krok dělejte ve spojení s krokem pro montáž štítu/podpěr a střešních trámů podle 
standardního návodu pro váš domek. 
Aby byla montáž dokončena, musíte použít střešní trámy z vašeho domku a dodatečné trámy, které 
jsou součástí této sady. 

 

Připomínáme: Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely 

 
1 U domku 10x12 se štítem 9“, montujte štít podle obrázku. 
 
2 Umístěte štítovou podpěru 16“ a 45 ½“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu 
směrem do středu domku. Zkraťte štítovou podpěru na příslušnou délku (viz obrázek) a použijte 
nůžky. Označte 2 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 2 otvory do přední strany štítu. 
Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek). 
 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte bod 2 u dalších 3 štítů. 

 
3 Připojte 2 střešní podpěrné trámy zády k sobě k prostřední štítové podpěře pomocí šroubů a 
matek, jak je uvedeno v montážním návodě k vašemu domku. Sešroubujte 2 trámy na 6 místech 
pomocí šroubů a matek. 
 
4 Připevněte podpěrné střešní trámy ke štítové podpěře (v 16“) pomocí šroubů a matek. Umístěte 
podpěrný střešní trám zády k sobě ke střešnímu trámu z vašeho domku, jak je uvedeno ve 
standardním návodu k vašemu domku. Použijte šrouby a matky a upevněte střešní trám k podpěře 
střešního trámu. Opakujte na druhé straně. Sešroubujte 2 trámy k sobě na 6 místech. 
 
5 Upevněte standardní střešní trám ke štítové podpěře (v 45 ½“) pomocí šroubů a matek. Opakujte 
na druhé straně. Pomocí nůžek vytvořte vrub na konci trámu. 
 
1 U domku 10x12 se štítem 17 ½“, postupujte podle kroků č. 1 – 5 uvedených výše s následující 
výjimkou. Umístěte štítovou podpěru 13 ¾“ a 43 1/4 přes středovou štítovou podpěru na vnitřní 
straně štítu směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 
otvory do přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz 
obrázek). 
 

Gable brace = štítová podpěra 
Trim = podpěra 
Roof beam = střešní trám 
Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze 
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Montáž střešních panelů – RBK1012 
 

UPOZORNĚNÍ: U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka. 

Poznámka: Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší 
šrouby 10Ax1/2“ na místo původních šroubů 8Ax5/16“. 

 
1 Postupujte podle kroků uvedených ve vašem standardním návodě k domu. Umístěte pravý střešní 
panel na zadní pravý roh domku. 
 
2 Upevněte pravý střešní panel ke smontovanému hlavnímu střešnímu trámu (bod 1 na obrázku) a 
k dojitému trámu (bod 2 na obrázku) pomocí šroubů a podložek. 
 
3 Použijte nástavec 3/32“ a vyvrtejte otvory skrz střešní panel do střešního trámu (bod 3 a 4 na 
obrázku). Upevněte střešní panel ke střešnímu trámu přes tyto otvory pomocí šroubů a podložek. 
 
4 Namontujte zbývající střešní panely podle kroků ve vašem standardním návodu k domku 
s následující výjimkou. 
 

UPOZORNĚNÍ: jak je popsáno v bodě 3 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory pomocí nástavce 3/32“ a 
upevnit pomocí šroubu a podložky k dodatečným trámům (viz obrázek).  

 
Existing holes = existující otvory 
Drill new holes with 3/32“ dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí 3/32“ nástavce 
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Montáž střešního trámu – RBK1014 
Potřebné díly:  

 6636 Štítová podpěra (4) 

 6314 Střešní trám (6) 
 

UPOZORNĚNÍ: Aby byla montáž dokončena, musíte použít střešní trámy z vašeho domku a dodatečné 
trámy, které jsou součástí této sady. 

 

Připomínáme: Pokud je váš domek již sestavený, v tuto chvíli vyjměte střešní panely 

 
1 U domků 10x13 a 10x14 se štítem 24“, montujte štít podle vašeho standardního návodu k domku. 
 
2 Umístěte štítovou podpěru 14 5/8“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu směrem 
do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 2 otvory do přední 
strany štítu. Připevněte štítovou podpěru k štítu pomocí šroubů a matek (viz obrázek). 
 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte bod 2 u dalších 3 štítů. 

 
3 Připojte 2 střešní podpěrné trámy zády k sobě k prostřední štítové podpěře pomocí šroubů a 
matek. Opakujte na opačné straně. Sešroubujte trámy na 6 místech. 
 



4 Umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě ke střešnímu trámu z vašeho domku, jak je 
uvedeno ve standardním návodu k vašemu domku. Použijte šrouby a matky a upevněte střešní trám 
k podpěře střešního trámu. Sešroubujte trámy k sobě na 6 místech. 
 
Gable brace = štítová podpěra 
Trim = podpěra 
Roof beam = střešní trám 
Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze 
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Montáž střešního trámu – RBK1014 
Potřebné díly: 

 6636 Štítová podpěry (8) 

 6314 Střešní trám (6) 
 
1 U ES1014 a 697.68172, namontujte štíty podle standardního návodu k vašemu domku.  
 
2 Umístěte štítovou podpěru 10 ¾“ a 33 ¼“ přes hlavní středový střešní trám na vnitřní straně štítu 
směrem do středu domku. Označte 3 otvory a pomocí vrtacího nástavce 7/32“ vyvrtejte 3 otvory do 
přední strany štítu. Připevněte štítovou podpěru ke štítu pomocí šroubů a matek. 
 

UPOZORNĚNÍ: Opakujte bod č. 2 u dalších 3 štítů. 

 
3 U ES1014 připevněte střešní podpěrný trám ke štítové podpěře pomocí šroubů a matek. Opakujte 
na opačné straně domku. 
 
4 U ES1014 umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě se střešním trámem z vašeho 
domku podle vašeho standardního návodu k domku. Pomocí šroubů a matek upevněte střešní trám 
k podpěře střešního trámu. Sešroubujte trámy dohromady na 6 místech pomocí šroubů a matek. 
 
5 U 697.68172 upevněte střešní podpěrný trám k štítové podpěře (v místě 10 ¾“) pomocí šroubů a 
matek. Opakujte na opačné straně domku. 
 
6 U 697.68172 umístěte zbývající střešní podpěrné trámy zády k sobě k štítové podpěře (v místě 33 
¼“) pomocí šroubů a matek. Opakujte na opačné straně domku. Sešroubujte trámy dohromady 
pomocí 6 šroubů a matek. 
 
Trim = podpěra 
Flush = zarovnané 
Gable Brace = štítová podpěra 
Cut bottom of Brace held in this position = Zkraťte spodní část podpěry v této poloze 
Roof Beam Assembly = smontovaný střešní trám 
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Montáž střešních panelů – RBK1014  
 

UPOZORNĚNÍ: U každého šroubu ve střeše musí být použita podložka. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud váš domek je již sestaven a museli jste vyjmout střešní panely, použijte větší 
šrouby 10Ax1/2“ na místo původních šroubů 8Ax5/16“. 

 



1 Namontujte pravý střešní panel na pravý zadní roh domku. Upevněte pravý střešní panel k trámu 
tak, jak je uvedeno v standardnímu návodu k vašemu domku. 
 
2 Použijte nástavec 3/32“ a vyvrtejte otvory skrz střešní panel do dodatečného střešního trámu. 
Upevněte střešní panel do střešního trámu přes tyto nové otvory pomocí šroubu a podložky. 
 
3 Namontujte zbylé střešní panely podle postupu, který je uveden ve vašem standardním návodu 
k vašemu domku s následujícím rozdílem. 
 
UPOZORNĚNÍ: jak je popsáno v bodě 2 tohoto kroku, musíte vyvrtat otvory pomocí nástavce 3/32“ a 
upevnit pomocí šroubu a podložky k dodatečným trámům (viz obrázek).  

 
Existing holes = existující otvory 
Drill new holes with 3/32“ dia.drill bit = vyvrtejte nové otvory pomocí 3/32“ nástavce 



Váš dodavatel  
 
 

 
 
 
 
 
 

www.lanitgarden.cz 
 

 

 

 
 

 
v případě potíži při stavbě domku 

volejte v pracovní dny náš 

HOT LINE tel. +420 323 672 805 

(pouze česky / only Czech lang.)  

 


