
Акционен навес за кола (BG) 
 
Инструкции за монтаж 

 

 
 
Преди да започнете сглобяването, моля, първо прочетете инструкциите. Проверете да дали 
са доставени всички части като използвате списъка с компонентите. Ако някой компонент 
липсва или е повреден, моля, свържете се с доставчика. Формулярът за оплакване трябва 
да е попълнен изцяло, за да може да бъде обработена жалбата ви. Не носим отговорност за 
разходи или повреди, възникнали в резултат на непроверена предварително наличност на 
всички компоненти. Не носим отговорност и в случаи на неправилно сглобяване и на 
извършване на изменения на структурата.  
 
За правилното сглобяване се нуждаете от структурни планове, които включват плановете 
за позициониране, предоставени от вашия доставчик. Винаги спазвайте разпоредбите и 
изискванията на местните строителни власти.  
 
Следвайте точно инструкциите за сглобяване и съответните структурни детайли по време 
на планирането и сглобяването. Имайте предвид, че трябва да се спазват разпоредбите на 
търговската асоциация, както общоприетите инженерни правила. 
 
Могат да се използват само одобрени опорни стълбове. Структурни изменения от всякакъв 
вид могат да направят конструкцията нестабилна и да обезсилят исковете по гаранцията. 
 
Предоставените PVC покривни панели не устойчиви на удар или на градушка. 
Следователно падащи обекти могат да повредят панелите. Вашият специализиран 
представител с удоволствие ще ви помогне при избора на друг вид материал, ако е 
необходимо.  
 
Дизайнът на продукта е обект на технически промени и подобрения. 
 
Съвети: 

 Съхранявайте навеса на сухо място преди сглобяване и пазете комплекта за 
сглобяване от излагане на влага или силна слънчева светлина, за да сведете до 
минимум деформирането и силното напукване на компонентите.  

 Компонентите трябва да са защитени от излагане на атмосферни влияния и вятър по 
време на сглобяване.  
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Важно: 
 PVC панелите могат да бъдат монтирани, само ако температурата навън е над 10° С. 

Не съхранявайте панелите на купчина, тъй като това може да ги деформира. 
Максималната температура на съхранение не трябва да надвишава 45° С. 

 Ако е необходимо да се върви по панелите по време на сглобяването, трябва да се 
използват дъски за разпределяне на теглото, в противен случай има риск от 
пропадане или повреда.  

 PVC панелите могат да бъдат почиствани без налягане, само с чиста или леко 
сапунена вода. Не използвайте абразивни, корозивни или съдържащи разтворители 
продукти.  

 Ако искате да боядисате навеса си, е необходимо да изчакате няколко седмици, тъй 
като дървото, обработено да издържа на налягане, може все още да е мокро. Ако 
навесът е модел, който няма предварително обработени части, сухите дървени 
компоненти могат да бъдат боядисани преди сглобяване. Моля, спазвайте 
инструкциите на производителя на боята и ползвайте само бои за пореста 
структура. 

 Пазете всички предоставени документи на безопасно място, включително 
инструкциите за сглобяване, опаковката, етикета (намиращ се на опаковката) и 
документите за конструкцията. 

 
Списък на частите: Акционен навес за коли 
 

№ Описание  Количество 
10 H0900902100PTG2001 Стълбове 90 х 90 х 2100 6 
20 H0301202500PTG1001 Подпорни греди 30 х 120 х 2500 4 
30 H0301202970PTG1001 Наклонени покривни греди 30 х 120 х 2960 8 
40 H0211180500PTG1001 Диагонални подпори 21 х 118 х 500 8 
50 H0180983000PTG1001 Перваз 18 х 98  х 3000 1 
51 H0180982500PTG1001 Перваз 18 х 98 х 2500 4 
60 H0180982500PTG1001 Метални части: Специална 

оферта навес II 
   

1 
70  PVC покривни панели 1020 х 2200 3 
71  PVC покривни панели 1020 х 2900 3 

 
Списък с метални части: 
a Стоманени връзки за закрепване на наклонени 

покривни греди 
35 х 35 х 170 8 леви, 8 

десни 
b Винтове за стоманени връзки за закрепване на 

наклонени покривни греди 
3,5 х 25 96 

c Винтове за диагонални подпори 4 х 25 32 
d Подложни шайби М10 12 
e Носещи болтове М10 х 100 12 
f Гайки М10 12 
g Прокладки  100 
h Винтове с уплътнителни подложни шайби 4,5 х 45 100 
i Винтове за перваз 3,5 х 35 48 

 
Необходими са и следните инструменти: 
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 Права лопата 
 Дърводелски метър или ролетка 
 Чук 
 Бормашина със 7 см свредло 
 Спиртен нивелир 
 Акумулаторна бормашина 
 Покривни летви/колове и мерително въже 
 11 мм гаечен ключ 
 2 винтови скоби 

 
Внимание! 
 
Стоманените връзки за стълбовете и болтовете не са включени в комплекта на доставка.  
 
Моля, спазвайте структурните данни и качеството на бетона, които се изискват за 
основите. Стоманените връзки за стълбовете и болтовете не са включени в комплекта на 
доставка. 
 
1) Основа 
Повърхността на строителната площадка трябва да бъде равна. Започнете с изкопаването 
на дупките за поставянето на стълбовете, съгласно плановете за основите по-долу. 
Изключително важно е основите да са поставени под прав ъгъл.  
 
Съвет! 
Използвайте дървен кол, за да отбележите мястото на стълба. След това отбележете правия 
ъгъл. Ако измерения диагонал между страните, които са точно с дължина 4 и 3 м, е равен 
на 5 м, сте създали прав ъгъл. Като алтернативен метод е възможно да се уверите, че имате 
прав ъгъл като използват размерите, дадени по-долу.  
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2) Стълбове и подпорни греди 
Сега вече е възможно да прикрепите стълбовете към подпорните греди. Първо, наредете 
гредите на земята и подредете стълбовете  както е посочено в плана. Използвайте винтова 
скоба, за да закрепите стълбовете към подпорната греда и след това пробийте дупка в 
двата компонента като използвате свредло 7 мм. Използвайте машинни винтове, за да ги 
свържете. След това пробийте предварително опорите и ги закрепете за стълбовете. 
Използвайте покривни летви, за да подсилите конструкцията (схема 1). 
Изправете завършените странични секции и ги поставете в основите. Стегнете 
страничните секции и ги подравнете с цялата конструкция (схема 1). 
 
Внимание: поставете стълбовете така, че съединителната част да сочи навътре.  
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3)   
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След като и двете странични секции са изправени, позиционирайте цялата конструкция 
както е показано на схема 3. Подравнете навеса отпред назад с 1 % наклон (вижте схема на 
плана на последната страница). 
Сега вече е възможно да излеете бетона в основите. 
Загладете повърхността на основите с лек наклон навън. Това позволява по-доброто 
отичане на дъждовната вода. 
След проверка на размерите, можете да излеете бетона в основите. 
 
Страница 17/18 
4) Подпорни греди, наклонени покривни греди и диагонални подпори 
Поставете наклонените покривни греди върху подпорните греди както е показано в 
схемата и ги свържете като използвате стоманените връзки. Ако наклонените покривни 
греди са леко огънати, поставете гредата така, че да е огъната нагоре и я сложете възможно 
най-отпред. 
 
5)  
Монтирайте диагоналните подпори напречно на всеки стълб (вж. схема на плана на 
последната страница).  
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6) Покривни панели 
След като всички покривни греди са закрепени, монтирайте покривните панели. Уверете 
се, че панелите се монтират отзад напред. Най-напред разпределете панелите върху 
покривните греди, така че да паснат по ширина и след това по дължина на навеса. Важно е 
да разпределите и подравните всички панели преди да ги завинтите. Разстоянието от ръба 
на перваза следва да бъде поне 5 мм.  
Закрепете всеки панел като използвате поне 4 прокладки и винта на греда. Системата ни 
позволява да извършите сглобяването без помощ от трета страна.  
 
Внимание: Използвайте дъски за разпределяне на теглото, за да се движите по панелите, 
Ако е необходимо, спазвайте информацията, предоставена на първата страница. 
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7) 
Стъпка 1: 
Пробивайте покривния панел на ниска скорост със свредло 10 мм. Уверете се, че 
свредлото е центрирано и е в хоризонтална позиция.  Пробиването с неподходяща скорост 
може да счупи панела.  
 
Стъпка 2:  
Поставете пластмасовата прокладка в дупката. Поставете винта директно в прокладката и 
я прокарайте през панела.  
 
Стъпка 3: 
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Определете правилната позиция на прокладката. Покривния панел трябва да се пада върху 
нея.  
 
Стъпка 4: 
Сега завинтете сигурно панела към гредата. Уверете се, че завивате винта право през 
панела. В противен случай може да има протичане. 
 
Стъпка 5: 
Не завинтвайте прекалено стегнато винта. Това може да повреди панела.  
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8) Первази 
 
Започнете с дъската на предния перваз. Монтирайте дъската на предния перваз 2 см извън 
гредите и отляво и отдясно.  
Закрепете дъските на первазите отстрани като използвате глави за винтове Philips в края на 
наклонените покривни греди (моля пробийте предварително дупките).  
Дъските на первазите трябва да излизат с 0,5 см извън покривните панели.  
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