
 
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! ● 
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        Montážní a údržbový manuál

 

Dětský domek FELIX - ELD16-1818TÜV 
 

Šířka 180 x Hloubka 180 cm 
Tloušťka stěny 16 mm 

         
 
VAROVĆNĉ: 
Navrženo pro domácí venkovní použití!  
Domek je dodáván v rozebraném stavu a měl by být smontován dospělou osobou!  
Zakazuje se šplhání po ochranných bariérách a po střeše domku! 
Smí se používat pouze pod  dozorem dospělé osoby! 

 

Pozor!  
Domek je dod§v§n bez stŚeġn² krytiny. 
PŚed zapoļet²m pouģ²v§n² domku je nutno poŚ²dit  vhodnou krytinu (asfaltov® ġindele nebo lepenku) 
a instalovat je dle instrukc² vĨrobce!  Nedoporuļuje se nechat domek bez stŚeġn² krytiny za deġtŊ, 
z dŢvodu propadnut²  z§ruky.
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1 Všeobecné informace  

 Vážený zákazníku, 

 

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

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

Doporučení: 

 Stavebnici domku 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.). Stavebnici 
domku neskladujte ve vytápěné místnosti! 

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

 

 Záruka 

Váš domek 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 domku. 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 detailů a dveří / okna 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! 
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 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 zamodrat a zplesnivět. Aby jste ochránili dřevěné části vašeho 
zahradního domku, je nutné okamžitě přistoupit k povrchové ochraně dřeva. 
 
Doporučujeme, aby jste předem ošetřili 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, aby jste předem ošetřili 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 provést nátěr pro konečnou ochranu proti 
povětrnostním vlivům, který bude chránit dřevo před vlhkostí a UV zářením.  

Při natírání používejte co nejkvalitnější nástroje a barvy, postupujte podle návodu výrobce pro
nanášení nátěrové hmoty a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. 
Nikdy nezačínejte natírání povrchu za silného slunečního svitu nebo během deštivého počasí. 
Nechte si poradit od odborníka, jaká nátěrová hmota je nejvíc vhodná pro neošetřené jehličnaté dřevo a 
postupujte podle pokynů výrobce nátěrové hmoty. 

Po správném provedení povrchové úpravy se životnost vašeho zahradního domku podstatně zvýší. 
Doporučujeme vám jednou za šest měsíců důkladně 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. 
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2  Instalace
 Začněte výběrem vhodného místa pro domek. Ujistěte se, že je kolem domku dostatek prostoru jak pro hraní  

tak proběžnou inspekci a údržbu domku. (doporučená vzdálenost 1m na všechny strany).  
 
Jelikoģ budou podkladov® hranoly ve st§l®m kontaktu se zem², mus² bĨt oġetŚeny speci§ln² ochrannou l§tkou.
 Vyrovnejte dobŚe podklad a rozm²stŊte podkladov® hranoly domku jak je ukázáno na výkrese: 

 
 
 
 

 
 

3  Údržba
 

Je doporučeno prohlížet domek důkladně každých 6 měsíců. Pravidelné obnovování nátěru, prodlouží výrazně  
jeho životnost.  
 
Důležité je také kontrolovat stav střechy a střešní krytiny, aby se včas objevilo případné zatékání a zamezilo se mu. 
Jinak hrozí poškození střechy a ostatních dřevěných částí dešťovou vodou. 
 
Ujistěte se, že všechny šrouby a vruty jsou pevně dotaženy. Při delším období sucha dřevo seschne a vruty a šrouby  
se mohou uvolnit. Provádějte pravidelnou kontrolu a dotáhněte je dle potřeby.
  
Buďte obzvlášť pečliví při kontrole ochranných bariér, zábradlí a připevnění dveří a neopomeňte ani upevnění  
domku k podkladu.
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