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Szanowny kliencie,

Dziękujemy za wybór jednego z naszych przyjaznych środowisku domków ogrodowych!

Drewniany domek ogrodowy jest ekologicznym produktem który został wytworzony w 100% z 
odnawialnych zasobów naturalnych. Twój domek ogrodowy składa się z najwyższej jakości 
drewna pochodzącego z krajów skandynawskich. Nasze troskliwe nastawienie do 
zrównoważonego wykorzystywania surowców naturalnych jest poświadczone certyfikatem FSC. 
Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy zaawansowaną technologię i nasze bogate 
doświadczenie w dziedzinie produkcji drewnianych domków. Możemy cię zapewnić, że twój 
domek przed dostawą do ciebie przeszedł procedurę szczegółowej kontroli. 

Drewno jest w 100% naturalnym i żywym materiałem który może rozszerzać się i kurczyć (do 
3% pod względem szerokości lub grubości). Mogą być także różnice w jego kolorze lub jego 
elementy mogą być skręcone lub wygięte. Właściwości te nie będą utrudniać montażu domku. 
Poza cechowania się czystością ekologiczną, drewno jest uważane za najbardziej atrakcyjny  
materiał budowlany. Każdy drewniany element w domku ogrodowym jest niepowtarzalny i 
wyjątkowy pod względem swojej struktury oraz rozmiaru i kształtu gałęzi podlagających 
obróbce. Trwałość wyrobu nie jest osłabiona przez wrośnięte sęki, pęcherze żywiczne, małe 
szczeliny lub pęknięcia spowodowane przez proces wysuszenia  jeśli nie przechodzą one na 
wylot. Mogą być tam elementy łączone stykowo które podczas obróbki stały się jeszcze 
bardziej wytrzymałe pod względem skręcania lub zginania, które to naprężenia mogą wystąpić 
w przyszłości. Podczas eksploatacji twojego domku ogrodowego powinieneś także wziąć pod 
uwagę typowe zjawiska fizyczne (np. skraplanie się wody na oknach). 



Ważne:

 Przed rozpoczęciem montażu domku ogrodowego przeczytaj uważnie tę instrukcję. Pomogą ci one uniknąć
potencjalnych problemów i zapobiegną niepotrzebnej stracie czasu jak należy wykonać daną czynność. Jest to
ogólna instrukcja montażu odnosząca się do różnych typów domków ogrodowych.

 Pakunku zawierającego elementy domku ogrodowego nie należy pozostawiać na dworze narażając go na
działanie czynników atmosferycznych, w bezpośrednim kontakcie z glebą lub w pomieszczeniach o
podwyższonej temperaturze. W przypadku pozostawienia domku na dworze należy sprawdzić jakość
folii zabezpieczającej lub przykryć pakunek z domkiem dodatkową plandeką.

 Należy upewnić się że nie nastąpiły żadne uszkodzenia podczas transportu. W razie wykrycia jakichkolwiek
uszkodzeń pakunku lub elementów natychmiast należy udokumentować to poprzez zrobienie zdjęcia i wysłać
je (wraz z opisem) na adres : sklep@stimeo.pl

 Konieczne jest właściwe przygotowanie podłoża (fundamentów) gdzie trzeba wziąć pod uwagę rozmiar
domku i właściwości gleby na której ma być postawiony domek. Tylko mocny, idealnie równy fundament
zapewni sprawny proces montażu.

 Przed rozpoczęciem montażu domku sprawdź czy zestaw jest kompletny a wszystkie elementy spełniają
wymagania wysokiej jakości. Listę elementów można znaleźć na rysunkach domku. W razie wykrycia
uszkodzonego lub brakującego elementu powinieneś to natychmiast udokumentować przez zrobienie zdjęcia
(przed rozpoczęciem montażu), a informacje o tym wysłać do nas. Prosimy również byś zapoznał się z
warunkami gwarancji odnoszącymi się do twojego domku ogrodowego.

 Podczas montażu zwróć uwagę na warunki pogodowe (wiatr, śnieg, lód lub deszcz) które mogą spowodować
uszkodzenie produktu.

 Minimalna odległość pomiędzy górną krawędzią fundamentu a pierwszym elementem ściany domku powinna
wynosić  45mm-70mm

 Pomiędzy fundamentem a drewnianą konstrukcją domku powinien być umieszczony materiał izolacyjny
chroniący przed wilgocią.

 Rama pomocnicza powinna być wypoziomowana i prostokątna.

 Zewnętrzną krawędź dolnego rzędu ściany należy zamocować 5mm poza zewnętrzną krawędzią fundamentu.

 By zapewnić bezpieczeństwo i długi okres użytkowania domku ogrodowego ważne jest zapewnienie ochrony przed
wietrzną pogodą za pomocą kotew mocowanych do fundamentu (dla domków 19mm oraz w terenach narażonych na

silne wiatry), listew burzowych i listew dachowych - nawet jeśli te elementy nie są dołączone do twojego zestaw.

 Nie należy zbyt mocno mocować żadnych przedmiotów do ścian gdyż mogły by one utrudniać normalne
schnięcie, kurczenie się, dopasowywanie i rozszerzanie domku (powinno się o tym również pamiętać przy
mocowaniu nakrętek listew burzowych).







Papa dachowa jako materiał pokryciowy na poszycie dachowe (jeśli jest w zestawie) jest przeznaczona tylko
dla tymczasowego użycia. Niemniej jest odpowiednia do zastosowania jako podkład dla innych materiałów
pokryciowych.

Podczas montażu desek dachowych  pamiętaj o zachowaniu 1 – 2 szczelin dylatacyjnych.

Po zakończeniu montażu w celu zapobieżenia przebarwieniom, zginaniu i rozszerzaniu domek musi być
pomalowany drewnoochronnym środkiem konserwującym przynajmniej na zewnątrz (włączając w to okna i
drzwi które muszą być zakonserwowane po obu stronach). Odnośnie wyboru środka konserwującego do
drewna zalecamy pomoc fachowca od malowania lub sprzedawcy domku.

Zalecenia:

 By zapobiec rozszczepianiu się drewna zaleca się wstępne wywiercenie otworów pod śruby.

W razie natknięcia się na nieobrobione powierzchnie, ciemne powierzchnie lub powierzchnie gdzie sęki wystają
z desek dachowych lub podłogowych należy deski rozmieścić tak by wady te pozostały ukryte poprzez
obrócenie desek na drugą stronę w razie potrzeby.

By uzyskać lepszą odporność na warunki atmosferyczne miejsca styku szkła i drewna powinny być
uszczelnione silikonem po tym jak drzwi i okna zostaną zaimpregnowane.







Rama pomocnicza

Fundament jest najniżej położoną i ponoszącą największe obciążenie warstwą domku. Jego nierówne osiadanie 
powoduje utratę stabilności i wpływa na cały budynek. Wybór rodzaju fundamentu na którym ma być postawiony 
domek powinien być ukierunkowany klimatycznymi uwarunkowaniami miejsca (np. rodzajem gleby i granicą 
zamarzania gruntu) gdzie domek ma zostać postawiony i cechami danej konstrukcji. Zaleca się następujące rodzaje 
fundamentu: z bloczków betonowych; fundament ciągły (ława fundamentowa); fundament filarowy lub z płyty 
fundamentowej (z betonu wylanego pod całą powierzchnią domku). Ważne jest by zapewnić by rama pomocnicza 
montowana przed stawianiem reszty konstrukcji była wypoziomowana i prostokątna (tworzące ją elementy 
powinny stykać się pod kątem prostym - 90°). Można to sprawdzić też przez porównanie długości przekątnych 
(A=B). 
Uwaga! W zależności od typu domku rzut i metody montażu ramy pomocniczej mogą się różnić. Legary na 
obrys (jak na rysunku) są wymagane w przypadku ocieplania podłogi. 



Pierwszy rząd ściany

Montaż elementów ściennych należy przeprowadzić według instrukcji montażu domku. Rozpocznij  od 
niepełnych (połówek) elementów przedniej i tylnej ściany a następnie zamontuj kompletne elementy ścian 
bocznych. Upewnij się, że zewnętrzna krawędź pierwszego rzędu ściany wynosi ok. 5mm poza zewnętrzną 
krawędź ramy pomocniczej/ fundamentu (02.1). Następnie zamocuj niekompletne elementy do ramy pomocniczej 
(02.2).  Uwaga! Przed zamocowaniem pierwszego rzędu ściany, sprawdź czy przekątne A i B są równe (A=B). 
W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wiatrem i burzami  rama pomocnicza (lub w przypadku jej braku, 
pierwszy rząd ściany) powinien być zamocowany do fundamentu (np. metalowymi kotwami lub wkrętami 
fundamentowymi). By chronić konstrukcję przed wilgocią zaleca się położenie folii lub papy pomiędzy 
fundamentem a drewnianymi elementami domku. Te izolacyjne materiały nie są zawarte w zestawie montażowym. 



Ponieważ ościeżnice podwójnych drzwi są zdemontowane dla ułatwienia transportu więc powinny być ponownie 
zmontowane przed instalacją. Najpierw zamocuj zawiasy śrubowe na ościeżnicach bocznych (03.1). Kontynuuj 
montaż ościeżnic (03.2-3). Następnie zamontuj ościeżnice drzwi w domku (patrz pkt. 4). Kiedy ogólny montaż 
domku jest zakończony zamontuj skrzydła drzwiowe. W razie konieczności wyreguluj zawiasy śrubowe poprzez 
lekkie dokręcanie/ odkręcanie (03.4). Zamocuj okucia  (03.5). Zamocuj listwę łączącą (03.6) i listwy pokrywające 
(jeśli są dołączone do zestawu montażowego) (03.7).

Drzwi



Drzwi

Zamocuj próg drzwiowy śrubami na ramie pomocniczej (03.8). Następnie oznacz jego punkty centralne do 
zamocowania  ( 03.9) i wywierć otwory na głębokość 15mm (03.10) wiertłem 8mm. W razie konieczności 
można zmienić kierunek zamka zamykającego odwracając go do góry nogami  (03.11). 



Okna

Wszystkie okna z zestawu są w pełni zmontowane. Klamki okienne powinny zawsze być po wewnętrznej stronie 
(03.12).  Listwy zabezpieczające szybę okienną (jeśli są zawarte w zestawie montażowym okna) powinny być 
zamocowane wkrętami (03.13-14). W przypadku podwójnych okien otwieranych na zewnątrz, listwa łącząca 
powinna być zamontowana z zewnętrznej strony domku (03.15). 
Uwaga! Podczas montażu okien w domku upewnij się że będą się otwierać we właściwą stronę. 



Montaż ścian

Podczas montażu ścian, używaj w razie potrzeby wyprofilowanego dobijaka (04.1). Nie wolno bezpośrednio 
uderzać młotkiem w elementy ścienne! 
Uwaga! Sprawdź czy drzwi (04.2) i okna otwierają się we właściwym kierunku. 
Drzwi i okna nie powinny być mocowane bezpośrednio do ścian, ponieważ ściany potrzebują trochę wolnej 
przestrzeni by rozszerzać się i kurczyć (żadne przedmioty (np. półki) nie powinny być zbyt mocno mocowane 
na ścianie od góry do dołu.



Jeśli twój domek ogrodowy jest dostarczony z gwintowanymi prętami (patrz instrukcja montażu domku) by 
chronić jego konstrukcję przed silnym wiatrem, należy zwracać uwagę przy montażu elementów ścian i sprawdzać 
czy te z otworami na te gwintowane pręty są umieszczone w odpowiednich miejscach. By uniknąć błędów 
zalecamy umieszczenie gwintowanych prętów w wykonanych fabrycznie otworach już po zamontowaniu 
pierwszych rzędów ściennych (05.1). Po zamontowaniu szczytów zamocuj gwintowany pręt od góry za pomocą 
nakrętki dociskowej (05.2). Od spodu gwintowany pręt powinien być zamocowany za pomocą podkładki i 
nakrętki (05.3). 
Uwaga! Nie dokręcaj nadmiernie spodniej nakrętki na gwintowany pręt – grozi to uszkodzeniem górnej części 
szczytowego elementu. 

Gwintowane pręty



Jeśli twój domek ogrodowy jest dostarczony z listwami burzowymi (patrz instrukcja montażu domku) to zamontuj 
je po zakończeniu ogólnego montażu domku. Wymierz dokładne umiejscowienie listew burzowych i oznacz te 
miejsca na wywiercenie otworów (06.1 - 2). Górna część listwy burzowej musi być zamocowana do szczytu. 
W razie potrzeby przytnij górną część listwy do właściwej długości (06.2-3). Następnie wywierć otwory (06.4) i 
zamocuj listwy burzowe. 
Uwaga! Nakrętki które są przykręcone zbyt mocno nie pozwolą na swobodne rozszerzanie się i kurczenie 
elementów ściennych. Zaleca się przykręcanie tych nakrętek spodnich palcami bez używania klucza (06.6).  
Sprawdź ponownie czy zapewniona jest możliwość swobodnego rozszerzania się i kurczenia elementów ściennych. 

Listwy burzowe



Zamocuj szczyty do ścian (07.1). Następnie umieść płatwie w szczytowych wypustach. Płatwie muszą znaleźć się 
na tym samym poziomie co górna część szczytu (07.2); w razie konieczności użyj dobijaka. Zamocuj płatwie 
wkrętami do szczytów (07.3).

Szczyty



Dla większości domków ogrodowych element szczytowy jest zapakowany w pełni zmontowany. Jeśli ściana 
szczytowa jest spakowana w kilku częściach to części te muszą być połączone za pomocą wkrętów (07.4). 
Ściana szczytowa przez którą przebiega przejście musi być zdemontowana przed montażem (07.5).

Szczyty: Wymagania montażowe



Przy montażu desek dachowych używaj stabilnej drabiny. Rozpocznij montaż od strony przedniej ściany. Mocuj 
deski dachowe gwoździami do wszystkich płatew, ścian bocznych i szczytów (08.1-4). Podczas montażu zwracaj 
uwagę na przekątne (A=B) powierzchni dachowej. Naturalne wygięcia w płatwiach można zniwelować podczas 
montażu desek dachowych. Powierzchnia dachu powinna kończyć się na końcach płatew po obu stronach 
przedniej i tylnej ściany. W razie potrzeby przytnij wzdłuż ostatnią deskę dachową do odpowiedniej szerokości 
(08.5). 

Montaż desek dachowych



Podczas montażu listew pokrywających i papy dachowej używaj stabilnej drabiny. Najpierw zamocuj 
wzmocnienie okapu i okap (09.1-2). W zależności od typu domku okap i wzmocnienie okapu i ich montaż mogą 
się różnić (E.1 ; E.2). Następnie zamocuj papę dachową (jeśli jest dołączona do zestawu montażowego). Przytnij 
papę do długości pokazanej na ilustracji (x cm). Umieść pierwszy kawałek tak by pokrywał się z okapem (09.3) w 
przybliżeniu 1,5 cm.

Listwy pokrywające i papa dachowa



Kontynuuj mocowanie papy do kalenicy, jej pasy powinny zachodzić na siebie na zakładkę minimum 10cm (09.4). 
Gwoździe przybijaj w przybliżeniu co 15 cm na nakładające się na siebie pasy papy (09.4). Po zamocowaniu 
pokrycia dachowego zamocuj deski kalenicowe (09.5). Deska kalenicowa powinna być zamocowana na tym 
samym poziome co górna krawędź pokrycia dachowego (09.6). Deskę krawędziową zamocować dwoma wkrętami 
w każdym łączeniu z płatwą i deską wzmacniającą (09.6-7).

Listwy pokrywające i papa dachowa



Zamontuj listwy papowe (09.8-10) i romby szczytowe (09.11).

Listwy pokrywające i papa dachowa



Podczas montażu listwy pokrywającej (patrz pkt. 9) i gontu (jeśli jest dołączony do zestawu) używaj stabilnej 
drabiny. By uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń lub napisz do nas lub zapytaj  fachowca od dekarstwa. 
Zacznij od całego gontu i mocuj go tak by jego przycięta krawędź wystawała poniżej krawędzi desek w 
przybliżeniu 1,5cm (10.1). Drugą warstwę zacznij kłaść z gontem przyciętym w połowie. Zamocuj gont 
gwoździami tak by dolna krawędź pozostawała na tym samym poziomie co górna krawędź gontu zamocowanego 
w warstwie dolnej. Kładzenie trzeciej warstwy rozpocznij używając gontu którego jedna część została odcięta. 
Kontynuuj mocowanie gontu do kalenicy gdzie trzeba będzie odciąć część zamocowaną nad kalenicą (10.2). Na 
kalenicy przytnij trzy gonty kalenicowe z całych gontów trzyczęściowych. Zacznij pokrywanie kalenicy od boku 
kalenicy w kierunku przeciwnym do kierunku przewidywanych wiatrów. Zegnij gonty nad kalenicą, 
pozostawiając w przybliżeniu widoczne 14cm (10.3). Zamocuj gont 16cm od krawędzi elementu i 2,5cm od boku 
(10.3). 
Uwaga! Nie układaj gontów w stos na dachu przed ich przymocowaniem. Podczas przybijania gwoździ 
upewnij się że główki gwoździ znajdą się na tym samym poziomie i nie przetną gontu. Gwoździe powinny 
zostać przykryte gontem i nie powinny być widoczne.

Gont



Deski podłogowe powinny być montowane na belkach nośnych (legarach)  ramy pomocniczej i przybijane 
gwoździami. Zamocuj pierwszą deskę podłogową dwoma gwoździami na każdej belce ramy pomocniczej; 
pozostałe powinny być mocowane za pomocą jednego gwoździa (11.1). W razie potrzeby przytnij ostatnią deskę 
podłogową do odpowiedniej szerokości (x-5 mm; Rysunek 1.2-3).  Jeśli zamierzasz po montażu poddać deski 
podłogowe konserwacyjnemu malowaniu to powinieneś osłonić je papierem, tekturą lub innym odpowiednim 
materiałem gdyż niepomalowane deski bardzo szybko się zabrudzą. Po zakończeniu montażu desek podłogowych 
zamocuj listwy przyścienne ( 11.5-6).

Deski podłogowe



Elementy tarasu powinny być zamontowane w ten sam sposób co inne elementy domku. Zamontuj deski tarasu z 
zachowaniem rozstępów 5 -10mm używając dwóch gwoździ do każdej belki nośnej ramy pomocniczej. W razie 
konieczności przytnij ostatnią deskę do odpowiedniej szerokości. Zamontuj listwy krawędziowe (12.3) i deski 
krawędziowe (12.4) tarasu. W przypadku zintegrowanego tarasu deska łączeniowa (12.5) jest stosowana by 
mocowania części tarasu do elementów ściennych domku. Sprawdź ponownie czy elementy ścienne mogą 
swobodnie rozszerzać się i kurczyć. W razie konieczności poluzuj śruby w połączeniach desek tarasu  na krótki 
czas. 

Deski tarasu



Notatki
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