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Instrukcja montażu tunelu „Almir”

Każdy detal stelaża ma numer napisany markerem. Poniższa tabela przedstawia numery, nazwy i ilość detali w stelażach
o różnych rozmiarach dla folii (f) i poliwęglanu (pw).

№ Nazwa detalu
Rozmiar stelaża w metrach, ilość detali w sztukach

5х8 5х10 5х12 5х14 6х8 6х10 6х12 6х14
f pw f pw f pw f pw f pw f pw f pw f pw

1 Pałąk szczytowy, górna część 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Pałąk szczytowy, boczna część 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Pałąk wewnętrzny, górna część 3 7 4 9 5 11 6 13 3 7 4 9 5 11 6 13
4 Pałąk wewnętrzny, boczna część 6 14 8 18 10 22 12 26 6 14 8 18 10 22 12 26
5 Prosty podłużny detal 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Prosty podłużny detal 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Prosty podłużny detal 13 18 23 28 13 18 23 28
8 Stojak szczytowy 8 8 8 8 8 8 8 8
9 Dół szczytu 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Poziomy wzmacniacz szczytu 4 4 4 4 8 8 8 8
- Detale №11 a №12 —

13 Skośna podpora szczytu 8 (4 krótkich і 4 długich)
14 Wzmacniacz wewnętrznego pałąka - - - - 6 14 8 18 10 22 12 26
- Drzwi 1 1 1 1 1 1 1 1
- Okienko 4 4 4 4 4 4 4 4
- Kotwica 18 26 20 30 22 34 24 38 18 26 20 30 22 34 24 38
- Zestaw mocowań, składający się z kątowników, bolców, wkrętów, mocowań folii itd.
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Uwaga 1. Na schematach numery detali są oznaczone cyframi, a zbliżenia są nazywane literami, których zdjęcia
znajdziesz na końcu instrukcji.
Uwaga 2. W stelażach na folię rozstaw pałąków wynosi 2 m, w stelażach na poliwęglan – 1 m.
Uwaga 3. Jeśli zamierzasz wkopać stelaż w ziemię, konieczne jest przymocowanie kotew na końcach wszystkich
pałąków. Na schematach nie ma kotwic, aby nie komplikować schematu stelaża.

Krok 1. Weź jeden detal №1 a dwa detale №2 i zmontuj
pałąk szczytowy. Następnie zbierz dolną część szczytu z
dwóch detali №9, łącząc je za pomocą listwy łączącej a
wkrętów samowiercących (zbliżenie A). Następnie połącz
pałąk a dół szczytu (zbliżenie B).

Krok 2. Nie podnosząc zmontowanej części szczytu z
ziemi, przymocuj dwa podłużnych detale №5 na dole
szczytu (zbliżenie B) i trzy podłużne detale №6 u góry
szczytu (zbliżenie C).

Krok 3. Weź jeden detal №3 a dwa detale №4 i zmontuj
wewnętrzny pałąk. Zmontowany pałąk przykręć do dwóch
podłużnych detali №5 (zbliżenie D) i trzech podłużnych
detali №6 (zbliżenie E).

Krok 4. Podnieś zmontowaną część stelaża z ziemi i
umieść ją pionowo. Dla stabilności zmontowanej części
stelaża przymocuj dwa ukośne wzmacniacze szczytu
(detale długie №13) do pałąka szczytowego (zbliżenie F) i
detali №5 (zbliżenie G).

Krok 5. Weź pięć podłużnych detali №7 i przymocuj je na
dole do detali №5 (zbliżenie H) i u góry do detali №6
(zbliżenie J).

Krok 6. Zbierz następny pałąk wewnętrzny z jednego
detalu №3 i dwóch detali №4. Zmontowany pałąk
przykręcić do podłużnych detali №5, №6 i №7.



Krok 7. Zbierz następny pałąk wewnętrzny z jednego
detalu №3 i dwóch detali №4. Przykręć zmontowany łuk
do pięciu detali №7.

Krok 8. Zmontuj następny pałąk wewnętrzny z jednego
detalu №3 i dwóch detali №4. Przykręć zmontowany łuk
do pięciu detali №7.

Krok 9. Teraz długość stelaża wynosi 4 m. Aby osiągnąć długości 8, 10, 12 lub 14 m należy przedłużyć stelaż detalami
podłużnymi №7 i pałąkami wewnętrznymi (ich ilość zależy od pokrycia stelaża, patrz uwagę 2). Patrz uwagę 4 poniżej.

Uwaga 4. W stelażach jakiejkolwiek długości zawsze jest taka sama ilość detali podłużnych - №5 (4 szt.) i №6 (3 szt.).
Wszystkie pozostałe detale podłużne to są detale №7, ich liczba zależy od długości stelaża. Detale №5 znajdują się w
dolnych rogach szczytów, a między nimi dla zwiększenia długości stelaża są umieszczone detale №7. Detale №6 jedną
stroną sąsiadują z pierwszym szczytem, a drugą stroną są połączone z detalami №7.



Krok 10. Po osiągnięciu wymaganej długości stelaża,
zmontuj dolną część drugiego szczytu z dwóch detali №9,
łącząc je listwą łączącą a wkrętami samowiercącymi
(zbliżenie A). Następnie połącz krawędzie pałąka
szczytowego z dołem szczytu (zbliżenie B).

Krok 11. Przykręć dwa skośne wzmacniacze szczytu
(długie detale №13) do pałąka szczytowego (zbliżenie F) a
detali podłużnych №5 (zbliżenie G).

Krok 12. Teraz musisz przymocować stojaki szczytowe
(detale №8) do pałąka szczytowego a dolnej części
szczytu. Najpierw weź kątowniki i przymocuj je do pałąka
szczytowego. Następnie przykręć stojaki do tych
kątowników (zbliżenie L). Następnie przykręć stojaki do
dolnej części szczytu (zbliżenie M).

Krok 13. W zestawie stelaża jeden ze stojaków
szczytowych (detal №8) jest już połączony z drzwiami.
Weź drzwi z przykręconym do nich stojakiem i przykręć
stojak do pałąka szczytowego (zbliżenie L) i dolnej części
szczytu (zbliżenie M).

Krok 14. Przykręć okienka do stojaków szczytowych
(zbliżenie N).

Krok 15. Przykręć ukośne wzmacniacze szczytów (krótkie
detale №13) do pałąków szczytowych (zbliżenie P) i dolnej
części szczytu (zbliżenie R).



Krok 16. Weź poziome wzmacniacze szczytów (detale
№10) i przykręć po dwa kątowniki do każdego detalu.
Następnie przykręć te detale do stojaków szczytowych
(zbliżenie S).

Krok 17. Jeśli twój stelaż ma 6m szerokości, przykręć
wzmacniacze wewnętrznych pałąków (detalу №14) do
wewnętrznych pałąków - detali №3 (zbliżenie T) i detali
№4 (zbliżenie U).

Stelaż jest całkiem zmontowany



Połączenia detali (zbliżenia)

Zbliżenie А
Detale №9

Zbliżenie B
Detale №2, №5, №9

Zbliżenie C
Detale №1, №2, №6

Zbliżenie D
Detale №4, №5/№7

Zbliżenie E
Detale №3, №4, №6/№7

Zbliżenie F
Detale №2, №13

Zbliżenie G
Detale №5, №13

Zbliżenie H
Detale №4, №5/№7, kotwica

Zbliżenie J
Detale №3, №4, №6/№7



Zbliżenie L
Detale №1, №8

Zbliżenie М
Detale №8, №9

Zbliżenie N
Detal №8, okienko

Zbliżenie P
Detale №2, №13

Zbliżenie R
Detale №9, №13

Zbliżenie S
Detale №8, №10

Zbliżenie T
Detale №3, №14

Zbliżenie U
Detale №4, №14
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