
Köszönjük, hogy termékünket választotta! 

 

Kérjük használat előtt olvassa el figyelmesen útmutatónkat! 

Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót a termék teljes használati ideje alatt! 

Ez a használati útmutató, a megalkotásának időpontjában aktuális információkat 

tartalmazza. 

Az illusztrációk, képek és színek csak az összeszerelés megkönnyítésére szolgálnak, nem 

kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy külön bejelentés nélkül, részben 

vagy teljes egészében változtasson a terméken.  

 

A termék kizárólag személyes célú felhasználásra készült, nem alkalmas lakáscélra sem pedig 

üzleti tevékenységre. A kerti tároló egy tipikus kerti elem, mely bármilyen páratartalom 

változásnak ellenálló tárgy, kerti bútor és kerti szerszám tárolására használható.  

 

AZ ELEMEK TÁROLÁSA: 

1. A terméket a kicsomagolást követően ajánlott 72 órán belül összeszerelni. 

2. Kibontás után az elemeket fedél alatt, jól szellőző helyen, vízszintes felületen kell 

elhelyezni anélkül, hogy érintkeznének a talajjal, így elkerülhetjük a fa vetemedését és 

az elemek védve lesznek a kedvezőtlen időjárástól. (ne tárolja az elemeket fűtött beltéri 

helységben!) 

3. Amennyiben a terméket a szabadban tárolja, ne távolítsa el róla a védőcsomagolást! 

4. Kérjük, a termék csomagolását a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. 

5. Legyen óvatos a csomagolással, tartsa távol a gyerekektől, hogy megelőzzék az 

esetleges baleseteket (pl. csúszásveszély, fulladás, kisebb alkatrészek lenyelése stb.) 

6. Amennyiben az összeszerelést bármilyen okból kifolyólag félbehagyja, nem fejezi be, 

akkor kérjük, hogy gondoskodjon a termék, illetve a még összeszereletlen termékrészek 

védelméről, óvja őket a kedvezőtlen időjárástól. Máskülönben a gyártó nem vállal 

felelősséget a károkért. 

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT: 

1. A mellékelt alkatrész lista alapján ellenőrizze, hogy minden szükséges alkatrész benne 

van-e a csomagolásban. 

2. Amennyiben bármelyik alkatrész hiányzik, vagy hibás kérjük még a termék 

összeszerelésének megkezdése előtt lépjen kapcsolatba az eladóval a vásárlás napjától 

számított 14 napon belül. 

3. A panasz benyújtásához kérjük töltse ki a mellékelt panaszlapot, olvasható betűkkel, az 

alábbi adatok feltüntetésével: 

- vásárló adatai 

- hiba leírása + fotók 

- hiányzó alkatrészek mennyisége, száma 

- a termék címkéjén található egyedi csomagolási szám 

FIGYELEM: 

Ezen információk hiányában a panasz nem kerül kivizsgálásra. 

4. Gondosan válassza ki a helyet, ahová a terméket telepíteni szeretné. 

 

 



FIGYELEM: 

Ne állítsa fel a terméket tápvezetékek alá vagy föld alatti rendszerek fölé, mint például 

áram-, víz- vagy gázellátó rendszerek, melyekhez a későbbiekben szükség esetén hozzá 

kell, hogy férjen, illetve olyan helyeken se helyezze el a terméket, ahol ekkora terhelés 

nem helyezhető el biztonságosan! 

A terméket olyan helyen kell összeszerelni, ahol nem érintkezhet vízzel 

(vízpermetezővel sem). 

5. Lépjen kapcsolatba a helyi, illetékes építés-ügyi hatóságokkal, hogy megtudja, milyen 

építési előírások vonatkoznak az Ön termékére! 

6. Az alapozási munkákat az ebben a kézikönyvben megadott irányelvek szerint végezze. 

Ne feledje, hogy a felületet a megfelelő építési gyakorlat szerint kell előkészíteni (vegye 

figyelembe a beton száradási idejét!) 

7. A betonlap legyen legalább 10 cm vastag és igazodjon a domborzathoz. 

8. A betonlap méretének meg kell egyeznie a termék méretével (lásd a magyarázó ábrát). 

9. Győződjön meg arról, hogy az alapzat jól szigetelt, stabil és vízszintes. 

10. Vásárolja meg a szükséges mennyiségű kezelőszert (lásd a kézikönyvet - a nem 

impregnált termékekhez) és védje az összes faelemet a gyártó ajánlásai szerint. 

Javasoljuk, hogy a ház festését hagyja az összeszerelés utánra. Amennyiben ősszel 

végezzük a festést, rendkívül meleg időben, akkor előfordulhat, hogy foltok jelennek 

meg rajta, melyekre még egy adag festékréteget kell felvinni. Ha az elemeket 

összeszerelés előtt festik le, akkor az elemeket vízszintes felületen kell hagyni 

megszáradni és óvni kell őket az olyan külső tényezőktől, melyek a fa vetemedését 

okozhatják. 

11. Javasoljuk ereszcsatornák felszerelését. 

ÖSSZESZERELÉS ALATT: 

1. Válasszon napos meleg időt, 10-25 fok közötti hőmérsékletet az összeszereléshez. 

Kerülje az erős fagyokat és hőhullámokat. 

2. Tartsa be az általános biztonsági előírásokat!  

3. A gerendák és a padló összeszerelése (a padló feláras termék): 

- az univerzális padló rendelhető összecsomagolt állapotban (3 m2) vagy előre 

összeszerelt felület formájában  

- A padló összeszerelése során mindig kövesse a mellékelt padlószerelési útmutatót! 

- Ne felejtse el a talajtól elszigetelni és gondoskodjon a vízelvezetésről! 

FIGYELEM: Ne feledje, hogy a helyesen szintezett elemek képzik az egész ház alapját. 

Helyes összeszerelésük befolyásolja a termék teljes hasznos élettartamát. 

4. A falak összeszerelése: 

FIGYELEM: Az összeszerelés során ne nyomja meg erősen az elemeket – ez az 

alkatrészek sérüléséhez vezethet. Használjon gumikalapácsot és a mellékelt kiegészítő 

deszkát. A gyártói garancia nem terjed ki a helytelen összeszerelésből vagy a termék 

helytelen használatából eredő mechanikai sérülésekre. 

 

 

 

 

 



- mivel a fa élő anyag, ezért előfordulhat, hogy egyes faelemek deformálódnak, 

elgörbülnek 

Az összeszerelés során tartsa be az alábbi irányelveket: 

 

 

Szerszámok és anyagok, amelyekre 
szüksége lesz az összeszerelés során: 

       Műveletek: 
 

A – védődeszkák (a csomag tartalmazza) 

1. nyomja össze a deszkákat kétoldalt az 

ábra szerint 

 

B – deszka a beillesztéshez (a csomag 

tartalmazza) 

2. szorítsa meg a bilincsekkel 

 

C – famegmunkáló bilincsek 

3. illessze be a B deszkát a D 

gumikalapács segítségével  

 

D – gumikalapács  



 

- ügyeljen arra, hogy a fanyelv mindig felfelé nézzen 

 

- az első deszkaréteg átlóinak ellenőrzése után (mindig azonos hosszúságúnak kell 

lenniük) folytathatja a további rétegek telepítését 

- ne felejtse el megfelelően a felülethez rögzíteni a terméket (saroktartókkal, lapos 

rudakkal stb.) 

 

5. Ajtók és ablakok összeszerelése 

- a helyes összeszerelés és működés érdekében a keretek összeszerelése előtt 

ellenőrizze a falak függőleges és vízszintes beállítását 

- mindig tartsa be a kézikönyvben megadott irányelveket 

- a plexi összeszerelése előtt távolítsa el a védőfóliát 

- a lécek és gerendák előre méretre vannak vágva, összeszerelés előtt válogassa szét 

őket és igazítsa őket az ajtó és ablaknyílás méreteihez. Amennyiben szükséges, 

akkor teljesen vágja le a léceket. A csapokat a végüktől legalább 30 mm távolságra 

egy kis kárpitkalapáccsal kell bekalapálni. 

 

6. A tető összeszerelése: 

- - Kalapálja a gerendát az oromfalhoz az alábbi ábra szerint: 



 

- tetődeszkák lerakásakor ne felejtsen el hagyni 1-2 mm távolságot a deszkák között. 

Ezzel megóvhatja a fát a magas páratartalom okozta torzulástól. 

- tetődeszkák összeszerelése 

 

FIGYELEM: A maximális tetőterhelés 25 kg/m2. A havat, jeget, leveleket stb. 

rendszeresen el    kell távolítani róla. 

7. Fészertető összeszerelése: 

- Kalapálja a gerendát az oromfalhoz az alábbi ábra szerint: 

 

- tetődeszkák lerakásakor ne felejtsen el hagyni 1-2 mm távolságot a deszkák között. 

Ezzel megóvhatja a fát a magas páratartalom okozta torzulástól. 

- tetődeszkák összeszerelése 

 

 

FIGYELEM: A maximális tetőterhelés 25 kg/m2. A havat, jeget, leveleket stb. 

rendszeresen el kell távolítani róla. 



8. Tetőszerkezet: 

- a fészer tetejét az összeszerelés befejezése után azonnal le kell fedni 

- a kátránypapír lapoknak a kézikönyvben foglaltak szerint kell átfedniük egymást 

- a kátránypapír sérülése esetén cserélje ki a sérült lapot egy új lappal 

- a kátránypapírt zsindellyel vagy más könnyű anyaggal helyettesítheti. Soha ne 

feledje, hogy a maximális terhelés nem haladhatja meg a 25 kg/m2-t, és a tetőnek 

feszesnek kell lennie 

 

9. Viharvédő lécek összeszerelése: 

- a viharvédő lécek összeszereléséhez fúrjon egy 8 mm-es lyukat a ház oromzatába, 

és szerelje fel őket az ábrán látható módon. Húzza meg kézzel a rögzítőcsavart - ez 

lehetővé teszi a csavar számára, hogy szabadon mozogjon az ovális nyílásban. Majd 

csavarja be a léc alsó részébe a csavart. 

 

HASZNÁLAT KÖZBEN: 

1. Ne felejtse el a terméket folyamatosan karbantartani és a hulladékot rendszeresen 

eltávolítani róla! Felhívjuk figyelmét, hogy a kezeletlen termékek esetében a fa 

védelméről azonnal gondoskodni kell!  A vízszigetelő kezelést évente egyszer ajánlott 

megismételni.  

2. Használjon jó minőségű termékeket a fa védelmére. 

3. Legalább évente egyszer ellenőrizze a termék műszaki állapotát: 

- ellenőrizze a tetőfedés tömítettségét, szükség esetén cserélje ki a kátránypapírt 

- ellenőrizze, hogy a termék megfelelően szellőzik-e (ha szükséges, szereljen fel 

szellőzőrácsot a nedvesség elkerülése érdekében) 

- ellenőrizze a mozgó elemek (ajtó, ablakok) megfelelő működését 

- olajozza be a zárat és a csuklópántokat 

4. Télen rendszeresen távolítsa el a havat a tetőről. 

A tető terhelése soha ne haladja meg a 25 kg/m2-t. 

5. Mindig tartsa tisztán a terméket kívülről belülről egyaránt. Ne feledje, hogy a terméken 

hátrahagyott levelek, ágak, fű vagy víz felgyorsíthatja a fa pusztulását.  

 

 



GARANCIA: 

Mivel a fa élő anyag, ezért természetes, hogy a hőmérséklet és a páratartalom változása is nagy 

hatással van rá. 

Bár fatermékeink minősége rendkívül fontos számunkra, vannak azonban bizonyos az 

alábbiakban bemutatott természetes jelenségek, melyekre nem terjed ki a garancia:

 



 

 

A garancia (csak a vásárlási bizonylat bemutatása esetén érvényes): 

1. 2 év garancia rovarok és gombák ellen, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek 

(csak a kezelt termékekre érvényes): 

- a fa nem érintkezik közvetlenül a talajjal és vízzel (beleértve a vízpermetezőket is) 

- a fát évente impregnálják általánosan elérhető termékekkel, mint például 

vízszigetelő anyagok, favédő pácok stb. 

2. 1 év garancia gyártási hibák és hiányzó elemek, szerelvények esetén (a garancia csak az 

összeszerelés megkezdése előtt érvényes, és csak a hibás elemek cseréjére vonatkozik, 

kivéve az ilyen hibás elemek által okozott egyéb károk javítását). 

3. 1 év garancia a gyártási hibás és hiányzó szerkezeti elemekre (a garancia csak az 

összeszerelés megkezdése előtt érvényes, és csak a hibás elemek cseréjére vonatkozik, 

kivéve az ilyen hibás elemek által okozott egyéb károk javítását). 

4. a garancia csak abban az országban érvényes, ahol a vásárlás történt 

5. a garancia érvényét veszti, ha a vásárló a terméken változtatásokat hajt végre. 

6. a garanciális beavatkozások nem hosszabbítják meg a garanciát. 

A garancia nem terjed ki: 

- a fa fent felsorolt természetes tulajdonságai által keletkezett hibákra 

- természetes deformáció pl. hosszú távon napnak való kitettség okozta természetes 

deformáció 

- a fa vetemedése az összeszerelést lehetővé tevő mértékig 



- a nem megfelelő szállításból, tárolásból, összeszerelésből, használatból és/vagy a 

karbantartás hiányából eredő károk és hibák 

- fémelemek korróziója 

- ragasztott elemek (pl. fogazott illesztés) 

- a helyszín nem megfelelő előkészítéséből eredő károk 

- illetéktelen személyek beavatkozásából eredő károk 

- közcélú vagy kereskedelmi célú használatból eredő károk 

- külső erők által okozott károk, például földrengések, tüzek, földcsuszamlások, 

árvizek, szél vagy vihar 

- termeszek, paraziták vagy rovarok által okozott károk 

- olyan jól látható hibák, melyeket a vevőnek észre kellette volna vennie a termék 

kiszállításakor 

- munka- és szállítási költségek stb. (ezek a költségek a vásárlót terhelik)) 

- beázás, szivárgás okozta károk (a tetőfedés helytelen beépítése miatt is) 

A HÁZ MŰSZAKI ADATAI: 

A fa jellemzői: Mivel a fa élő anyag, ezért természetes, hogy a hőmérséklet és a páratartalom 

nagy hatással van rá. Annak ellenére, hogy rendkívül nagy figyelmet fordítunk a termékeink 

készítéséhez felhasznált fa minőségére, sajnos a fának vannak olyan természetes tulajdonságai, 

melyek a faanyag elkerülhetetlen változásait okozzák, ezek lehetnek: színváltozások, 

természetes göcsök, repedések, csomók, gyantatáska megjelenése, gyantaszivárgás, kivirágzás, 

kék foltok, felületi penész és torzulás, melyek azonban nem akadályozzák a termék 

összeszerelést. A fa állandó változása miatt az elemek méretei tájékoztató jellegűek 

(keresztmetszettől és mérési iránytól függően 2% és 12% között változhatnak). 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a fa nem légzáró és nem vízálló anyag, sőt nagy 

higroszkóposság jellemzi, ezért heves esőzések vagy magas páratartalom esetén fennáll a 

beázás veszélye. A fa nedvességtűrése növelésének, illetve a beázás minimalizálásának 

érdekében további speciális készítmények használata javasolt, pl. viasszal történő 

impregnáláshoz szükséges olajok. A lakóházak és kerti házikók esetében, annak érdekében, 

hogy még inkább feszesebb, szorosabb legyen az illesztés, a hézagokat kiegészítheti 

nemszövött anyaggal, ásványgyapottal vagy gumi- és gyapjúbetétekkel, valamint szintetikus 

tömésekkel. Az általunk használt faelemek egy része fogazott illesztésű. Az ilyen típusú fa 

tartósabb, mint a tömörfa, és kevésbé hajlamos a deformálódásra, illetve vetemedésre. 

 

 

 

 

 

 

 


