
NÁVOD NA MONTÁŽ MOBILNÍHO PŘÍSTŘEŠKU

Přístřešek se skládá ze střešní konstrukce, plachty a plotových dílů (2 x plotový díl 3,05m, 1 x plotový 
díl 3,66m). Plachta se upevňuje pomocí pružného lana, které je součástí dodávky. Plachta odolná pově-
trnostním vlivům. Střecha je zpevněna pásovinou a kari sítí. Přístřešek má víceúčelové využití po celou 
roční dobu, ale především je určen pro hospodářská zvířata, nebo jako dočasný sklad steliv a krmiv. 
Přístřešek nesmí sloužit k úkrytu lidí. U přístřešku je vhodné odstraňovat sněhovou pokrývku, pokud 
její výška přesáhne 20 cm. 

MONTÁŽ

Ohradní panely se rozestaví 
na rozměr 3, 05 m x 3,66 m a 
pomocí řetízků se spojí.

Díly:
 plachta    1 ks
 krajní oblouky   2 ks
 vnitřní oblouky   2 ks
 vzpěry (pásovina) mezi oblouky 15 ks
 kari síť    6 ks
 spojovací materiál   1 sada 
 pružné lano    1 ks
 plotový díl 3,05 m   2 ks
 plotový díl 3,66 m    1 ks  



Nejprve se nasadí zadní ob-
louk, který se upevní na boč-
ní plotové díly viz. detail č. 1. 
Pomocí šroubů se utáhne. 
Přečnívající části šroubů za-
řízněte a opilujte aby nedošlo 
k poranění zvířat.
Postupně takto můžete na-
sadit vnitřní dva oblouky viz. 
detail č. 2 a naposledy přední 
oblouk.

č.1

č.2

Po dokončení předcházejících 
kroků se mezi střešní oblou-
ky začínají vkládat podélné 
vzpěry (pásovina). Při montáži 
dbejte na to, aby šrouby byly 
umisťovány hlavou k plachtě. 
Přečnívající části šroubů za-
řízněte a opilujte.

Na konstrukci střechy se při-
pevní pomocí šroubů a pod-
ložky (úchytu) všechny kari 
sítě. Nasazují se z vrchu. Opět 
dbejte na to, aby šrouby byly 
umisťovány hlavou k plachtě. 
Viz. foto č. 3.

č.3

Na kompletně zhotovenou 
konstrukci se natáhne plach-
ta. K vůli snadnější manipu-
laci doporučujeme natahovat 
ze zadní části dopředu. 
Pro uchycení plachty k pří-
střešku slouží gumové lano, 
kterým plachtu přichytíme 
viz. fota.



Přístřešek je nutno pečlivě ukotvit a stavět spíše do závětří a v případě silnějšího větru zatížit 
panely tak, aby nedošlo k vytržení kotev. Kotvy nejsou součástí dodávky, ale je možné je objednat 
spolu s přístřeškem. 

MOŽNÉ UKOTVENÍ PŘÍSTŘEŠKU

Servis a náhradní díly zajišťuje firma:

ALM centrum s.r.o.
Dubovsko 277
Vizovice 76312

tel.: +420 606 255 251
tel./fax: +420 577 454 459
e-mail: info@almvizovice.cz

web: www.almvizovice.cz

Při dokoupení plotového dílu 3,66 m s brankou je 
možné přístřešek uzavřít.


