
Szklarnia „SOLID”
z ocynkowanych rur stalowych 

przeznaczona do powleczenia poliwęglanem komórkowym

2,15 x 3 x 4m

2,15 x 3 x 6m

2,15 x 3 x 8m
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UWAGA!

Poszczególne elementy szklarni mogą być oznaczone symbolami w cyrylicy

„П” oznacza „P - prawy”
„Λ” oznacza „L - lewy”



Instrukcja montażu szklarni „SOLID”

SPIS TREŚCI
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Szanowni Klienci, dziękujemy Państwu za zakup naszej szklarni!

Szklarnia „SOLID” jest przeznaczona do stwo-
rzenia mikroklimatu sprzyjającego uprawie 
roślin ogrodowych na działkach letniskowych 
i przydomowych. Podstawowy model szklar-
ni „SOLID” ma długość 4m, szerokość 3m, 
wysokość 2,15 m. Długość szklarni może być 
dowolnie powiększona przy wykorzystaniu 
dodatkowych dwumetrowych zestawów wy-
dłużających, które nie wchodzą w skład zesta-
wu podstawowego. 

Szkielet szklarni zrobiony jest z ocynkowanej rury 
stalowej o przekroju prostokątnym 20 x 20 mm, co 
gwarantuje stabilność i wieloletnią trwałość oraz sku-
tecznie chroni przed korozją i szkodnikami. W obu 
przeciwległych ścianach czołowych szklarnia posiada 
drzwi o rozmiarze 1,05 m na 1,85 m z lufcikami.

Montaż i eksploatację szklarni należy przepro-
wadzić zgodnie z załączoną instrukcją i zasadami 
wskazanymi w karcie technicznej. Drukowaną 
kartę techniczną należy obowiązkowo zachować. 
Montaż szklarni wymaga podstawowych zdolno-
ści manualnych. Osoby z mniejszym doświadcze-
niem, bądź niepewne swoich umiejętności, po-
winny się zwrócić o pomoc do fachowca. 

Ze względu na niektóre długie elementy, zale-
cane jest, aby pracę przeprowadzać w dwie osoby. 
Sprawnie przeprowadzony montaż (przez dwie 
osoby) trwa około 8 godzin. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego bądź nie-
starannego montażu. Szklarnia może być moco-
wana bezpośrednio na gruncie, przez zakopanie 
specjalnych końców szkieletu na wskazaną w in-
strukcji głębokość albo na podstawie drewnianej. 
W skład kompletu wchodzą wszystkie pokrycia 
i elementy łączące niezbędne do montażu. 

Do pokrycia 4-metrowej (zestaw podstawowy) 
szklarni „SOLID” potrzebne są trzy arkusze poliwę-
glanu komorowego o wymiarach 2,1 m*6 m, do 
6-metrowej (zestaw podstawowy + jeden zestaw 
wydłużający) niezbędne są cztery arkusze poliwę-
glanu, a w przypadku 8-metrowej (standard + dwa 
moduły rozszerzające) pięć takich arkuszy. 

Uwaga! Poliwęglan musi być przymocowany 
do szkieletu szklarni tylko odpowiednią stroną. 

Strona z ochronną folią UV powinna być ukie-
runkowana na zewnątrz szkieletu szklarni. Folię 
ochronną trzeba usuwać z obu stron. Następnie 
zabezpieczyć krawędzie przed dostawaniem się 
do wnętrza konstrukcji pyłu, wilgoci i owadów. 
Można to zrobić używając taśmy klejącej lub spe-
cjalnej opaski gumowej.

Przed rozpoczęciem użytkowania szklarnię należy 
zmontować i ustawić na gruncie zgodnie z wymoga-
mi instrukcji. Połączenia części i elementów konstruk-
cji szkieletu szklarni należy dokonać wykorzystując 
otwory, w które szkielet jest zaopatrzony. Opływowy 
kształt szklarni zapobiega zaleganiu śniegu, jednak 
w przypadku bardzo ob�tych opadów, należy zwró-
cić uwagę, aby obciążenie szklarni śniegiem nie było 
zbyt wysokie (mniejsze niż 20 kg/m2) i systematycz-
nie usuwać jego nadmiar. Niedopuszczalne jest gro-
madzenie śniegu na pokryciu szklarni. W przypadku 
niemożliwości usuwania śniegu, należy wzmocnić 
szkielet od środka samodzielnie zrobionymi pod-
pórkami. W miarę możliwości nie należy ustawiać 
szklarni w pobliżu drzew i budowli, z których może 
spaść śnieg albo gałęzie, gdyż może to spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie konstrukcji. Polecana 
odległość to min. 2 metry. Szczelne przyleganie po-
liwęglanu do szkieletu i szkieletu do gruntu zapewni 
trwałość szklarni przy gwałtownych porywach wia-
tru. Niekontrolowane otwarcie drzwi i wywietrznika 
przy silnym wietrze, może spowodować deformację 
szklarni. Dopuszczalna siła wiatru na ścianki szklarni 
wynosi do 20 m/sek. Do czyszczenia szklarni uży-
wamy ciepłej wody, silne zabrudzenia można prze-
myć środkami czyszczącymi, wykorzystując miękką 
szmatkę albo gąbkę. Do czyszczenia poliwęglanu 
komorowego nie wolno wykorzystywać materiałów 
ściernych i wysoko ługowych mieszanek czyszczą-
cych. Suche przecieranie powierzchni doprowadzi 
do uszkodzenia powłoki chroniącej przed działa-
niem ultra�oletu oraz skróci okres trwałości poliwę-
glanu. Do czyszczenia nie należy stosować materia-
łów ściernych, szczotek i elementów metalowych. 
Do dezynfekcji szklarni przed chorobotwórczymi 
czynnikami grzybicznymi i bakteryjnymi nie należy 
stosować kostek siarkowych, które mogą doprowa-
dzić do korozji  i poczernienia szkieletu szklarni. 
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Instrukcja montażu szklarni

1. Spis elementów składowych szklarni „SOLID”

L.p. Nazwa elementu
Ilość, szt.

Obraz
4 m 6 m 8 m

1 Ściana czołowa 4 4 4

2 Klapa ściany czołowej 2 2 2

3 Próg (L=1040mm) 2 2 2

4 Drzwi 2 2 2

5 Wywietrznik 2 2 2

6 Część boczna łuku 10 16 22

7 Część górna łuku 5 8 11

8 Poprzeczka startowa 7 7 7
9 Poprzeczka 7 14 21

10 Nogi (do montażu na ziemi) 6 8 10

11 Klamka do drzwi 2 2 2

12 Klamka do wywietrznika 2 2 2

13 Śruba samogwintująca 4,2x19 mm  
(do zawiasów i klamek) 40 40 40

14 Haczyk do drzwi  
(do �ksacji drzwi w pozycji otwartej) 2 2 2
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L.p. Nazwa elementu
Ilość, szt.

Obraz
4 m 6 m 8 m

15 Śruba M6x50 z podkładką 57 78 99

16 Śruba M6x50 do nóżek 6 8 10

17 Nakrętka M6 63 86 109

18 Śruby samogwintujące 4,2x19mm z ocynkowaną 
podkładką i uszczelką (do poliwęglanu)* 146 170 194

19 Śruby samogwintujące 4,2x19mm do haczyków 8 8 8

20 Śruby samogwintujące 4,2x16mm do klamek 8 8 8

21 Zawias 8 8 8

22 Poliwęglan komorowy 
 ** (wymiary arkusza 1x6m) 3 4 5

* zestaw wkrętów samogwintujących jest przeznaczony do mocowania poliwęglanu komorowego o grubości 4 mm

2. Zalecany zestaw narzędzi do montażu szklarni
1. Łopata
2. Śrubokręt krzyżakowy lub wkrętak z bitem PH2
3. Klucz nasadowy na 10 mm lub wkrętak z sześciokątną nasadką na 10 mm
4. Nóż budowlany
5. Poziomica budowlana
6. Taśma miernicza 5-7 m

3. Ogólne zasady montażu poliwęglanu komorowego
Poliwęglan jest mocowany do szkieletu za pomocą śrub samogwintujących o wymiarach 4,2×19 

mm z galwanizowaną podkładką i gumową uszczelką. W szkielecie już zostały wywiercone otwory po-
trzebne do przymocowania poliwęglanu komorowego. Śrub samogwintujących nie należy zbyt mocno 
dokręcać podczas montażu, należy pozostawić niewielką szczelinę na tzw. „swobodny ruch”. 

Panele z poliwęglanu komorowego są montowane w taki sposób, aby powierzchnia zabezpie-
czająca przed promieniowaniem UV zawsze znajdowała się na zewnątrz. Oznaczenie znajduje się 
na folii opakowaniowej. 

Do momentu montażu należy przechowywać arkusze w folii ochronnej. 
Cięcie materiału odbywa się za pomocą specjalnego noża budowlanego z wysuwanym ostrzem lub 

wyrzynarki elektrycznej. Podczas cięcia arkusza folia ochronna powinna pozostać nienaruszona, aby za-
pobiec powstawaniu zadrapań. 

1 2 3 4 5 6
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Po zakończeniu montażu paneli z poliwęglanu komórkowego należy od razu usunąć folię 
ochronną z obu stron arkusza. 

Należy pamiętać, że kanały poliwęglanowe najlepiej jest ustawić w kierunku pionowym. 

4. Etapy montażu

4.1. Montaż ścian czołowych

Dwie ściany czołowe (poz. 1) należy połączyć 
ze sobą za pomocą klapy ściany czołowej  
(poz. 2), wkładając ją do oporu i mocując za po-
mocą dwóch śrub z podkładkami (poz. 15). 
Od dołu należy przykręcić próg (poz. 3) za 
pomocą dwóch śrub z podkładkami (poz. 15)  
i nakrętek (poz. 17). Schemat montażu ściany 
czołowej pokazano na rysunku 1.

Uwaga:
• ogranicznik drzwi na klapie czołowej  

powinien znajdować się po lewej stronie;
• próg należy przykręcić  

od wewnętrznej strony ściany czołowej. 
Zmontuj drugą ścianę czołową  
podobnie jak pierwszą.

4.2.  Pokrycie ścian czołowych  
poliwęglanem komorowym

4.2.1.  Przetnij arkusz poliwęglanu (rozmiar 6,00x2,10 m) na dwie 
części: jedną część 3,7 m, drugą 2,3 m. Poliwęglan należy 
ciąć nożem budowlanym lub wyrzynarką elektryczną.

4.2.2.  Poliwęglan o wymiarach 3,7x2,1 m należy ciąć na pół wzdłuż 
komór, aby uzyskać dwie części o wymiarach 3,7x1,05 m. 
Następnie części te należy przeciąć po przekątnej zgodnie 
ze schematem pokazanym na rys. 2, odmierzając z każdej 
strony po 1,4 m. Takie części w postaci trapezów posłużą do 
pokrycia lewej i prawej ściany czołowej (poz. 1).

4.2.3.  Pozostałą część poliwęglanu o wymiarach 2,3x2,1 m 
przetnij na pół wzdłuż komór, jak pokazano na rysunku 
2. Zostaną one użyte do obszycia drzwi i klapy ściany 
czołowej.

4.2.4.  Przyłóż poliwęglan w kształcie trapezu do lewej strony 
ściany czołowej, jak pokazano na rys. 3, wyrównaj ze 
wszystkich stron i przymocuj za pomocą śrub samo-
gwintujących (poz. 18) zgodnie z wywierconymi otwo-
rami. Przetnij poliwęglan dokładnie wzdłuż łuku. 

4.2.5.  Poliwęglan o wymiarach 2,3x1,05 m przyłóż do drzwi  
i klapy ściany czołowej. Wyrównaj po lewej stronie  
i przymocuj za pomocą wkrętów samogwintujących.

Rys. 1Rys. 2



8

Zamontuj zakrętkę do wywietrznika na zewnątrz 
poliwęglanu. Przetnij poliwęglan wzdłuż łuku 
i wzdłuż prawej ściany czołowej (patrz rys. 4).

4.2.6.  Wykonaj wycięcia wzdłuż poziomych i pio-
nowych krawędzi wywietrznika oraz wzdłuż 
poziomej krawędzi drzwi, aby mogły się 
otworzyć. 

4.2.7.  Aby przykryć prawą stronę ściany czołowej, 
użyj drugiej części poliwęglanu w postaci tra-
pezu (rys. 5). Przymocuj za pomocą wkrętów 
samogwintujących i przytnij wzdłuż łuku.

4.2.8. Zamontuj haczyki na ścianach czołowych, a uszka do haczyków na drzwiach.

Uwaga!
Podczas montowania klamki do drzwi, do mocowania tylnej 
listwy użyj dodatkowych śrub samogwintujących 4,2x16 mm 
(patrz rys. 6). Aby przymocować klamki do wywietrzników, rów-
nież użyj wkrętów 
samogwintujących 
4,2x16 mm w celu 
zabezpieczenia po-
zycji zakrętki. 
Podczas zawiesza-
nia haczyków użyj 

dodatkowych wkrętów samogwintujących 4,2x19 mm.

4.2.9.  Zmontuj drugą ścianę czołową i nakryj ją poliwęglanem w podobny sposób jak pierwszą.

4.3. Montaż szkieletu
Szklarnia ma dwie opcje montażu: na ziemi lub na fundamencie. Aby ustawić szklarnię na ziemi, konieczne jest 
użycie nóg w kształcie litery T, nogi nie są potrzebne do montażu szklarni na fundamencie lub drewnianej belce.

4.3.1. Zmontuj nogi w kształcie litery T, aby przymocować szklarnię do ziemi, jak pokazano na rys. 7.

Rys. 3

Rys. 4 Rys. 5

Rys. 6

Rys. 6
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4.3.2.  Połącz zmontowaną ścianę czołową 
z poprzeczkami startowymi za pomocą 
śrub 6×50 mm, mocując nogi w dolnej 
części ściany czołowej zgodnie z wy-
wierconymi otworami (rys. 8).

4.3.3.  Zmontuj łuk z trzech części (poz. 6 i 7) 
i przykręć go do poprzeczki startowej 
(poz. 8) za pomocą śruby (patrz rys. 9).

4.3.4.  Takim sposobem, jak pokazano na rys. 
10, należy przymocować do poprze-
czek startowych 2 łuki (z zewnątrz).

4.3.5.  Połącz metodą dokowania poprzeczki 
startowe z prostymi elementami. 

4.3.6.  Przykręć łuki do zmontowanych ele-
mentów, a na dole również nogi 
w kształcie litery T zgodnie z rozmiesz-
czeniem otworów (patrz rys. 11). 

4.3.7.  Przykręć drugą ścianę czołową szklarni o długości 4 m. Aby wydłużyć szklarnię o dwa metry, użyj 
wkładek.

4.4. Pokrycie szkieletu poliwęglanem komorowym

Należy zwrócić uwagę, aby arkusze były 
ustawione w taki sposób, aby linie kanałów 
poliwęglanu znajdowały się równolegle do 
łuków. Zamontuj arkusze tak, aby wysta-
wały poza skrajne łuki o co najmniej 5 cm.

Arkusze poliwęglanu są nakładane na 
siebie względem długości na zakładkę. 
Panele należy dokładnie wyrównać i przy-
mocować za pomocą wkrętów samo-
gwintujących, przede wszystkim wzdłuż 
dolnej krawędzi, a następnie wzdłuż łu-
ków, zgodnie z wywierconymi otworami.

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 11Rys. 10Rys. 9
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4.5. Mocowanie szklarni do  podłoża
4.5.1.  W przypadku montażu na ziemi należy dokładnie wypoziomować plac, na którym będzie stała 

szklarnia. Wykop dziury w pobliżu łuków, na których zamontowane są nogi, aby się w nich zmie-
ściły. Ustaw zmontowaną szklarnię tak, aby dolna belka znajdowała się na równi z ziemią, a nogi 
weszły w ziemię. Następnie przykryj ziemią i ubij ją.

4.5.2.  W przypadku montażu na fundamencie lub na drewnianej belce konieczne jest, aby wymia-
ry zewnętrzne ramy (fundamentu) odpowiadały wymiarom podstawy szklarni.

Wymiary fundamentu dla szklarni o długości: 

4 m – 3 (szer.) x 4 (dł.) m

6 m – 3 (szer.) x 6 (dł.) m

8 m – 3 (szer.) x 8 (dł.) m

Jeśli używana jest rama z drewna, wówczas na rogach można po-
łączyć belki za pomocą kątownika (rys. 12), a na długości połączyć 
„wpół belki”, jak pokazano na rys. 13.
* belka, kątownik i inne elementy ramy (fundamentu) nie są wliczone w cenę zestawu.

Należy przymocować zmontowaną szklarnię do ramy (fundamen-
tu), uprzednio wywiercając otwory w dolnych prostych belkach 
(poz. 8, 9) oraz w progu (poz. 3) - patrz rys. 14
* elementy złączne nie są wliczone w cenę zestawu.

Uwaga! 

•  Szklarnia ma powierzchnię, na którą działa wiatr. Nie zostawiaj zmontowanej szklarni nieprzy-
mocowanej do ziemi.

•  W przypadku ustawiania szklarni na terenie wietrznym konieczne jest dodatkowe przymoco-
wanie do ziemi za pomocą podręcznych materiałów (prętów itp.). 

•  Nie ustawiaj szklarni w pobliżu (poniżej 2 m) budynków, ogrodzeń i płotów. 
•  Teren, na którym zostanie ustawiona szklarnia, powinien być wyrównany, bez znaczących róż-

nic w poziomie gruntu. 
• Podczas silnego wiatru drzwi i wywietrzniki szklarni powinny być zamknięte.

Pamiętaj, aby usunąć folię opakowaniową z obu stron arkusza!

Rys. 12 Rys. 13

Rys. 14








