Къща от блокови греди с дебелина на стените 19мм

Lillevilla 128-0

Размер на основата 2100 мм x 2100 мм

Уважаеми клиенти,
моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете
изграждането на къщата.
Ако имате въпроси, моля, обърнете се към Вашия
доставчик преди изграждането.
В случай, че се нуждаете от резервни части, моля,
използвайте списъка с части към настоящото упътване,
като задължително попълните
гаранционния номер, преди да предадете
този списък на Вашия консултант за обработка.

Важно
Уважаеми клиенти,
в случай на рекламация, бихме искали да Ви
помолим да съобщите в СТРОИТЕЛНИЯ
МАГАЗИН гаранционния номер на Вашата

къща:

Sockelmaß 2100 мм x 2100 мм

Гаранционен номер
Производствен контрол извършен от:
Допълнителна информация:
За изграждането на къщата са необходими известни
дърводелски способности. С удовоствие ще Ви препоръчаме и
професионален екип за изграждане на къщата.
Моля, спазвайте общите и местни строителни разпоредби и се
придържайте към предписаните основи и средства за
закрепване!
Последните не са част от съдържанието на доставката.

Греди за стените
Размер на основата
Външен размер стенa
Площ на покрива
Височина на билото на покрива
Размер на крилото на вратата
Тегло

Хоризонтален план и план на основата
(6 основни греди)
Основни греди 1-4 = 36 x 60 x 2100мм
Основни греди 5-6 = 36 x 60 x 1800m

19 мм x 112 мм
2100 мм x 2100 мм
2200 мм x 2200 мм
9,7 m²
2260 мм
1200 мм B/1700 мм (височина)
440 кг

Всички данни са приблизителни.
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Схема 1

Предна стена A
на къщата

Задна стена B
на къщата
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Странични стени на къщата

Вграден шкаф

Врата на къщата

Врата-вграден шкаф
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Странична част
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1. Основа
Добрата основа е алфа и омега за стабилност,
функционалност и издръжливост на Вашата къща.
Само една абсолютно хоризонтално нивелирана и с добра
носеща способност основа осигурява безупречното
напасване на блоковите греди, на вратата и прозореца,
както и добра стабилност.
Съгласно нашата статика, за постигане на достатъчна стабилност
се изисква бетонова ивична основа от бетонови ивици и с
приблизителна ширина 20 cm (бетон C20/25 обработен срещу
замръзване). Максимално разстояние между ивиците - 50 cm.
Схема 2

Бетонова ивица

Maкс. 50cm

Основни греди

2. Предварително сортиране
Моля, нека малко объркващото на пръв поглед наличие на
множество части не Ви плаши при отварянето на пакета
– предварителното сортиране
прави всичко по-лесно!
За тази цел, моля, използвайте Схема 1, к о я т о В и п о к а з в а
всички елементи на четирите стени, както и на
вградения шкаф и Ви дава общ поглед върху цялостното
изграждане на къщата.
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3. Изграждане на стените
двойната врата и прозореца

и

вграждане

на

Подредете частите, изцяло сортирани по стени, с 1–2m
отстояние (като работно пространство) около
основата.Схема 2
Преди да започнете с изграждането на стените, положете
четирите импрегнирани основни греди на приблизително равни
отстояния една от друга върху Вашата основа.
Съгласно статиката, основните греди трабва да са свързани с
ивичната основа посредством подходящи дюбели или подобни
свързващи средства. Гредите са импрегнирани, но въпреки това,
за по-голяма сигурност, между основата и основните греди е
необходимо да поставите ивица битумиран картон (не е включен
в съдържанието на доставката) или фолио срещу надигаща се
влага.
За изграждане на стените, моля, следвайте Схема 1.
Първо сглобете една за друга най-долните греди на стените.
Внимавайте в гредата A1 да има отвор за двойната врата.
Тази „рамка” определя големината на Вашата къща и по
този начин ще можете по-лесно и точно да наредите
основните греди – във всички случаи, внимавайте ъглите
между стените да са прави!
Тази първа дължина на гредите се завинтва за основните греди в
ъгловите фуги посредством тънки винтове. За тази цел, е
необходимо, да пробиете гредите предварително, в противен
случай те ще се повредят!
Схема 4
Поставете основните греди в легнало положение и на
приблизително еднакво отстояние една от друга върху основата и
ги съединете с подходящи средства.
Схема 4
Схема 4

C1

A1/B1
И още нещо:

Тук внимавайте за
100%-ови
прави ъгли!
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Схема 3

2-3мм

Следвайки Схема 1, продължете да
изграждате стените дължина по дължина до 6 греди за странична стена.

След това започва монтирането на касата на вратата. Най-лесно е
да слобите трите летви на рамката 2x D2 и 1x D3 една за друга
върху празна, равна повърхност (бетоново покритие или под на
гараж) и да ги съедините с един/два винта, без да затягате.
Монтираната по този начин каса приплъзнете равномерно, без
засечки, в отвора в стената.
– металният праг
трябва изцяло и плътно да легне върху долната
г р е д а – ако всичко е поставено коректно, завинтете металния
праг през предварително пробитите дупки за греда A1. Моля,
оставете касата „хлабаво” вградена и не я завинтвайте/заковавайте
към гредите за стени в последващия процес на изграждане на
стените.
Малкото празно пространство между краищата на гредите за
стени A2 и изрязването на летвите на касата е оставено
умишлено, с цел при последващото вграждане на крилата на
вратата те да могат да бъдат намествани, за да се осигури
по-доброто им напасване.
Внимание:
Тук внимавайте за 100%-ови прави ъгли! Сега металният праг се
завинтва към още отворената долна страна на летвите на касата
през предварително пробитите крайни дупки по такъв начин, че
ширината на отвора за вратата да е = 1 215 мм т.е. точно еднаква
горе и долу!
След това, напаснете предварително монтираните крила на
вратата с лентите към касата на вратата, като внимавате касата
да е правоъгълна. Ако цялата конструкция е вертикална и
правоъгълна, завинтете крилата на вратата с лентите – при това
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пробийте предварително и подплатете всеки от винтовете с една
от петте шперплатови плочици, приложени към лентите. Като
подплата на външните винтове поставете отвътре, в противен
случай винтът ще се показва от профилната греда навътре.

Една плочица служи за подплата на езика на ключалката, за да се
предотврати „тракане” на затворената врата – моля, напаснете и,
ако е необходимо, обработете.

90мм

Винт
25мм

Подплатете
отвътре с
шперплатови
плочки

Така, над двойната врата ще остане малък отвор. Този отвор е
много важен за конструкцията на къщата от блокови греди – със
смяната на сезоните и на различните атмосферни условия,
Вашата къща от блокови греди винаги ще „работи” – за тази цел,
оставете отворено „пространството за напасване” над двойната
врата – на края, тази цепка ще бъде покрита с двете облицовъчни
дъсчици D6, които се закрепват към касата на вратата (а не към
гредата за стена!). Това е правилния начин и е важно.
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4. Под
Дъските на пода имат фуга (нут) и перо – долната част
ще разпознаете по скосяванията и по двете сухи фуги
(струговани надлъжни вдлъбнатини).

При изграждането, започнете от предната стена - фугата на
първата дъска сочи към стената. Внимавайте за доброто
полагане върху основните греди. Схема 3
Продължете да полагате дъска по дъска, като подравнявате фуга
+ перо, за да може повърхността да бъде покрита и затворена.
Когато повърхността е добре подравнена и затворена, дъските се
заковават или завинтват към основните греди. След това,
напаснете подовите кантове към стените и ги монтирайте
последователно.
Не сглобявайте дъските прекалено стегнато една за друга.

6. Покрив
Започнете с полагането на надлъжната греда на билото
на покрива. D1 в горните отрязъци на фронтона.
Надлъжната греда трябва да се постави така, че да опре
в, повърхността на фронтона. За да се отговори на
статичните изисквания, надлъжните греди трябва да са
свързани с фронтоните посредством винтове,
респективно посредством два коси пирона.
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Начало

Остатакът се
изрязва

Сега проверете още веднъж правите ъгли на цялата конструкция,
както и подвижността на вратата и подравняването на фронтона с
предната и задната стена – ако всичко е ОК, може да преминете
към покриването на покрива.
Започнете с две профилни греди - фугата трябва да сочи навън, по
външния ръб на надлъжната греда на билото на покрива / летвите
за наклон на покрива.
Доброто и стабилно закрепване на покривната повърхност е важно
за цялостната стабилност на къщата!
Свържете надлъжната греда на покрива с фронтоните
посредством винтове, респективно 2 пирона.
Работете внимателно! – По покрива не може да се
ходи!

7. Монтаж на вградения шкаф
Като начало, закрепете една основна греда 36 x 60 x 1800 към
основната греда на страничната стена (и разбира се, стабилно
положена върху Вашата подготвена основа). Схема E
Тъй като вграденият шкаф е по-малък от стената на къщата,
изберете подходяща позиция на стената.
Сега започнете с изграждането на стените на шкафа с две
половинки греди за стена F1 19x56x680мм. Сглобете ги с долната
греда за стена E1
19x112x1920мм
(в
която
има
отвор за касата на вратата)
и още сега напаснете тази „рамка”
към стената на къщата така, че да е полегнала плътно и здраво
върху двете основни греди. Гредата E1 заковете в отвора към
основната греда.
За да закрепите страничните стени на Вашия шкаф към стената на
къщата, двете присъединителни летви за стена 28x28x1750мм се
завинтват вертикално (нивелир!) към стената на къщата.
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Схема E

Присъединителна летва за стена
28x28x1750 мм
F2
36x60x1800 мм

E1

F1
Основна греда
36x60x1800мм

F1

Летвите се закрепват първоначално с два винта, за да са
възможни корекции, те трябва да са поставени във вградения
шкаф.
Половинките греди за стена F1 се заковават към тези летви
още на този етап и след това се започва с изграждането на
стените на шкафа, вж. Схема 1 и E, D, F. Изграждането
протича точно както това на къщата.

Схема D
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Продължете с изграждането на стените и завършете отвора в
стената с греда E3, нагласете касата и завинтете крилото на
врата, както вече беше описано в инструкциите за изграждането на
къщата.
Когато всички греди за стени са равномерно и точно изравнени и
напаснати, заковете всяка греда на страничните стени към
присъединителните летви за стените - вертикално към гредите
за стени на къщата. Ако и вратата е поставена правилно, по
същия начин заковете касата на вратата към всяка отделна
греда за стена E2.

Схема F
Поставете подовите дъски, подредете ги и ги заковете, отрежете и
монтирайте первазите на пода.
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8. Покрив на вградения шкаф
Профилните дъски 17x87x530 мм за покриване на
вградения шкаф се свързват с покрива на къщата
посредством присъединителните дъски за покрив
16x95мм.

17x87x530 мм

Присъединителна дъска за покрив
16x95x1760мм

Схема B

12
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16x95x840 мм
Подрежете до нужната дължина

16x95x1760мм
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9. Укрепване срещу вятър
Моля, използвайте останалите летви 28x 28x1750мм (летви за
противовятърно укрепване / присъединителни летви за стена) и ги
вградете във всеки един от четирите ъгъла на Вашата къща, както и в
двата ъгъла на предната стена на вградения шкаф. Моля, скъсете
последните ленви.
.
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10. Навес
Сега изградете навеса, опрян в стрехата на къщата.

Профилни дъски за покрив
17x87x530мм

Присъединителна
дъска за покрив
16x95x2600мм
Столици
16x95x2600мм

Подпори
36x60x1680мм

Дъски парапет
16x95x1800мм

Схема 11a
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След като сте монтирали надлъжните греди и колонките,
продължете с полагането на покрива, като евентуално
подрежете последната греда. Внимавайте за правилното
закрепване.
Приложени са два парапета 19x95x1800 мм, които трябва да
заковете към колонките, както е показано на Схема 11c. Това
дава допълнителна стабилност и на практика осигурява ограждане.
Колонките също трябва да са стабилно закрепени върху основата.

Схема 11b

Схема 11c
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11. Покриване на покрива
Работете внимателно! – По покрива не може да се ходи!
Сега закрепете челните дъски С6 на едно ниво с
повърхността на покрива. Схема 6.

C6
Схема 6

Дъските на покрива трябва да са закрепени с по два пирона,
всяка към надлъжните греди на покрива / страничната
стена.
Следва поставянето на ветрозащитните летви A4 / B4.
Точното поставяне на тези дъски зависи и от избора на покритие за Вашия
покрив.
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Задължително внимавайте да оставите надвес от 2-3см като
стреха отстрани, в противен случай оттичащата се вода ще
навлезе в дървения покрив и ще доведе до щети.
Проверете още веднъж правите ъгли на цялата конструкция, след
което започнете с покриването на покрива. Първо поставете две
профилни дъски, като фугата сочи навън, по външния ръб.
Следващите дъски се полагат на цялата площ (не много стегнато).
Схема 5.
Работете внимателно! – По покрива не може да се ходи!

12.
Довършителни
работи
Комплектовайте бравите на вратите и поставете покриващите
дъсчици за затваряне на шлицовете над двойната врата.
След това плексигласовите стъкла, заедно с летвите на рамките,
поставете пред отворите за вратата, напаснете и се завинтете. За
изолация препоръчваме използването на силикон. Отгоре се
монтират шпросните на прозореца, състоящи се от летви D7 и D8.
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13. Защита и поддръжка на дървения материал
Ако искате да обработите Вашата къща с боя, моля,
направете тази операция, както вече беше посочено, но
след завършване изграждането на къщата.
Ако къщата се импрегнира преди изграждането, технически
изсушеното дърво ще поеме влага. Това би довело до естествени
деформации и разширяване, които ненужно биха усложнили
изграждането на къщата.
Препоръчваме използването на пигментиран
защитен лазурен лак.
За да се избегнат изменения на цвета, непременно трябва да се
използва грунд за защита от плесени, нанесен обилно (виж
указанията за обработка на производителя) – нанесете го също и
в ъгловите свръзки. Добре е това да се осъществи в първите
10 дни след изграждане на къщата, при сухо време.

Запазва се правото на технически промени.
Боядисването на къщата се извършва след завършване на
изграждането. За начало, използвайте грунд за защита от плесени
и след като изсъхване - лазурен лак за защита на дървесината.

Запазва се правото на технически промени.
Размерите на отделни строителни елементи могат да се различават
незначително от дадените на заглавната страница. Бравите и
ключалките на вратите се доставят в различни варианти, в зависимост
от процеса на изработка. Възможни са отклонения от снимките в
каталога. Възможно е да се наложи покривните и подовите дъски да
бъдат окантени до еднакви дължини.
Гореизброените причини не са основание за рекламации.
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Важно!
Вашата къща е от „чистата природа“ – при това е изложена и
на атмосферните влияния – поради това, Вашата дървена къща,
въпреки най-модерната предварителна и последваща обработка,
винаги запазва типичния характер на естествения материал: към
него се числи и силно различаващия се вид на клоните
(чворовете). Възможно е, понякога да има липсващи клони, както
и по-груби участъци, леки сцепвания, отделяне на трески, найвече при фугите и перата, както и леки усуквания (също и при
вратите), които не могат да бъдат изцяло изключени дори и при
добре технически изсушена дървесина.
Дървеният материал е и малко по-податлив към дребни
механични повреди или такива вследствие на транспортирането,
т.е. ако се случи част от някое перо да е отчупена или някоя
летва да е сцепена – малко лепило за дърво и „повредата” е
лесно и безпроблемно отстранена!

Желаем Ви „естествено“ удоволствие и ползване на
Вашата градинска
къща „Lillevilla 128-0 19мм“.
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Списък с части (1/ 2) Lillevilla 128-0 19мм 2100 мм x 2100 мм
Описание

Размери в мм
прибл.

Брой

Основни греди

36 x 60 x 2100

4

Подови дъски

18 x 87 x 2057

24

Подови дъски с вариращи размери

ca. 28x28 o.ä.

8 lfdm

Означение Контрола

Повредени или сгрешени
части маркирайте чрез
записване на броя им в
графата Kонтрола:

Моля, първо попълнете
гаранционния номер.

Греди за стени

19x112x479

30

A2

Триъгълник на фронтона

19x420x2220

1

A3

Ветрозащитни летви
Летви за закрепване на покритието

16x95x1900

2

A4

16x45x1900

2

A5

Греда за стена

19x56x2220

1

B1

Греди за стени

19x112x2220

15

B2

Триъгълник на фронтона

19x420x2220

1

B3

Ветрозащитни летви
Летви за закрепване на покритието

16x95x1900

2

B4

16x45x1900

2

B5

Греди за стени

19x112x2220

15+15

C1

Греди за стени

19x112x2600

1+1

C2

Летви за наклон на покрива

19x40x400

1+1

C3

Летви за наклон на покрива

19x40x2062

1+1

C4

Летви за наклон на покрива

19x40x100

1+1

C5

Стрехи

16x45x2600

1+1

C6

Надлъжна греда на билото на покрива 34x135x2600

1

D1

Каса на вратата, страни

42x43x1765

2

D2

Каса на вратата, горе

42x43x1250

1

D3

Метален праг

12x37x1250

1

D4

Врата с прозорец, тип J3

1200x1720

1

D5

Облицовъчна дъска / врата горе

20x95x1310

2

D6

Шпросни / хоризонтални

18x18x410

4

D7

Шпросни / вертикални

18x18x710

2

D8

Рамкови летви за прозорец, хоризонт.

12x30x355

4

D9

Рамкови летви за прозорец, вертик.

12x30x710

4

D10

Плексиглас

2x375x670

2

D11

Покривно покритие, профилни греди

17x87x1320

60

Покривно покритие, профилни греди

17*77*1320

68

Летви за вятърно анкериране

28x28x1750

4

Монтажни греди

19x60x250

2

или алтернатива

Винтове, пирони и т.н.

гаранционен номер:

Моля, попълнете и предоставете на Вашия доставчик за последваща обработка:

A1

Рекламация:________________ Им е:________________________

1

__________________________ Aдрес: _______________________

19x56x2220

__________________________ ______________________________
Tелефон

Греда за стена

1 торбичка
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Списък с части (2/ 2) Lillevilla 128-0 19мм 2100 мм x 2100 мм
Размери в мм
прибл.

Брой

Означен Контрола
ие

Греда за стена

19x112x1920

1

E1

Греди за стени

19x112x329

13+13

E2

Греда за стена

19x67x1920

1

E3

Греди за стени

19x56x680

1+1

F1

Греди за стени

19x112x680

13+13

F2

Греди за стени

19x112x680

1+1

F3

Греди за стени

19x112x600

1+1

F4

Греди за стени

19x90x300

1+1

F5

Основни греди

36x60x1800

2

Подови дъски

18x87x600

21

Подови дъски с вариращи размери

ca. 28x28 o.ä.

4 lfdm

Покривно покритие, профилни греди

17x87x530

60

Покривно покритие, профилни греди

17x77x530

68

Присъединителни греди за покрив

16x95x1760

1

Летви за наклон на покрива

16x95x840

1

Летви за наклон на покрива

16x95x2600

1

Присъединителни летви за стена

28x28x1750

4

Подпори навес (колове)

36x60x1680

2

Надлъжни греди на покрива, хориз.

16x95x2600

2

Парапети

16x95x1800

2

Двойна врата, тип R3

1200x1495

1

G1

Каса на вратата, страни

34x42x1545

2

G2

Каса на вратата, горе

34x42x1250

1

G3

Mетален праг

12x37x1250

1

G4

Стопер за врата, опционално

16x45x1495

1

Описание

Шкаф и навес

или алтернатива

Обработено от:
Консултант:
Адрес:
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