
 PAVILJONAS

MODELIS: GS4998

Ilgis 30 x plotis 15 x aukštis 7.2 m

Surinkimo instrukcija



Sveikiname įsigijus mūsų modulinį paviljoną. Šis gaminys yra puikios kokybės ir dizaino 
derinys. Jį sudaro tvirtas rėmas ir patvari danga. Kad būtų lengva surinkti, visas dalis 
pažymėjome kodais. Tinkamai sumontavus, naudojant ir prižiūrint, Jūsų pirkinys tarnaus Jums  
ilgai ir tinkamai.

PRIEŠ SURINKIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ！

1. Norint tinkamai pastatyti  ir surinkti šį statinį,  reikia išlaikyti  aukštą priežiūros ir saugumo
lygį.  Montavimo  metu  rekomenduojame  laikytis  saugos  taisyklių.  Jos  apima,  bet
neapsiriboja:
- apsauginių kepurių, apsauginių akinių ir apsauginių drabužių naudojimu; 
- saugos diržų visiems aukštyje dirbantiems darbuotojams naudojimu;
- tinkamų kopėčių, kabinų naudojimu ir saugia eksploatacija.

2. Statymo vietos  pasirinkimas:  pasirinkite  tvirtą  lygią  vietą.  Nemontuokite  statinio  ten,  kur
pagrindas negalėtų jo stabiliai  išlaikyti.  Nemontuokite statinio ten, kur pagrindas negalėtų
atlaikyti statinio svorio. Nemontuokite statinio ant minkštos žolės ar šlapynės. (Šį paviljoną
reikia montuoti ant betoninio pamato.)

3. Atsargiai rinkitės aplinką. Išlaikykite švarą darbo zonoje. Nestatykite paviljono šalia sniego
dreifų, slidžiose vietose ar drėgnoje vietovėje. Statinio danga apsaugos nuo įprastų krintančių
lapų ir lengvų šiukšlių, tačiau dideli, sunkūs ar aštrūs krintantys objektai ir pan. gali pradurti
ar  suplėšyti  dangos  medžiagą.  Todėl  statykite  paviljoną  atokiau  nuo  tokių  kenksmingų
dalykų. Atsargiai elkitės su energijos ir šilumos šaltiniais. Nestatykite šilumos šaltinių šalia
brezento. Apsaugokite nuo atviros liepsnos.

4. Statiniui montuoti pasirinkite ramią, nevėjuotą dieną. Pučiant stipriam vėjui, labai sunku 
pritvirtinti dangą.

5. Visą  ant  pagrindinės  dangos  susikaupusį  sniegą  reikia  kuo  greičiau  pašalinti.  Priešingu
atveju, kai senas sniegas ant stogo sukietėja ir jį padengia naujas sniegas, tai labai padidina
stogo apkrovą ir kenkia stogui.

6. Pasirūpinkite, kad statinys, ypač jo pagrindas, būtų sausas. Tokiu atveju, statinys tarnaus 
ilgiau nei eksploatuojamas drėgnomis sąlygomis.

7. Už montavimo metu pamestas dalis ar padarytus paviljono pažeidimus bus atsakingas 
naudotojas.

8. Nekeiskite  rėmo.  Nekabinkite  nieko,  išskyrus  komplektuojamas  rėmo  dalis.  Už  žalą,
pasekminę žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo montavimo, pakeitimo, netinkamo
naudojimo  ar  žalos,  kurią  sukelia  sniegas,  vėjas  ar  bet  kokie  gamtos  reiškiniai,  atsako
naudotojui. Statinys nėra skirtas darbovietei bet kokiam laikotarpiui įrengti.



SURINKIMO PROCEDŪRA

1. Paruoškite vietą ir šalia statymo vietos pasidėkite visas dėžes su dalimis. Prieš pradėdami 
montavimą kruopščiai patikrinkite ir įsitikinkite, kad yra visi montavimui reikalingi 
komponentai.

2. Pritvirtinkite pagrindo plokščių junges prie pagrindo paviršiaus.
3. Surinkite kiekvieną arkos grupę.
4. Pradėkite rėmo surinkimą nuo priekinės, galinės arkos, pirmos vidinės arkos, grebėstų ir kt.
5. Surinkite kitas arkų grupes.
6. Uždėkite ant rėmo pagrindinę dangą.
7. Uždėkite galinę dangą ant galinių plokščių.

Perskaitykite visas taisykles ir pastabas, pateiktas šioje surinkimo instrukcijoje!

PRIEŽIŪRA

1. Jei naudojimo metu netyčia buvo apgadintos kokios nors dalys ar danga, kreipkitės į vietos
tiekėją,  kad gautumėte  patarimų dėl  remonto  ar pakeitimo,  siekiant  išlaikyti  gerą statinio
būklę ir išvengti didesnių nuostolių.

2. Keisdami dalis, įsitikinkite, kad visas rėmas ir dalys, sujungtos su pakeistomis dalimis, yra
gerai pritvirtintos.

3. Uždėdami ar keisdami dangą, pasirinkite ramią, nevėjuotą dieną. Pradėkite nuo to, kad visi
rėmo varžtai ir įtempimo elementai būtų gerai pritvirtinti. Nuimdami dangą, įsitikinkite, kad
buvo nuimtos  visos  susijusios  virvės,  o  danga nuėmimo  metu  niekur  neužstrigs.  Dangos
nuėmimui nenaudokite sunkios didelės galios įrangos.

4. Statinys su mechaninėmis durimis. Laikykite duris uždarytas, jei ketinate ilgą laiką nenaudoti
paviljono. Mechaninės durys tarnaus ilgesnį laiką.

5. Norėdami prailginti dangos tarnavimo laiką, ant rėmo, tose vietose, kur jis liečiasi su danga,
uždėkite nedidelę ortakio arba putplasčio juostelę (susiraskite ją patys). Juostelė veiks kaip
pagalvėlė ir, bėgant metams, apsaugos dangą nuo trinties pažeidimų.

6. Periodiškai (kartą per pusę metų ar dažniau) statinį reikia kruopščiai patikrinti ir apžiūrėti iš
vidaus ir išorės ir įsitikinti, kad statinys yra tinkamai sumontuotas ir pritvirtintas. Taip pat:
patikrinkite visus varžtus ir jungtis ir įsitikinkite, kad jos yra vietoje ir priveržtos, pagrindo
plokštės vis dar tvirtai pritvirtintos, patikrinkite ir sureguliuokite virves, jei reikia, tinkamu
būdu  nuvalykite  dangą.  Jei  ilgą  laiką  nuo  dangos  nenuvalysite  nešvarumų  ir  šiukšlių,
nepataisomai sugadinsite dangą.

Dar kartą dėkojame, kad pasirinkote šį kokybišką produktą. Toliau pateikiamos išsamios

surinkimo taisyklės ir informacija, kaip pradėti surinkimą.



GS4998 dalių sąrašas
Dalies kodas Aprašymas Kiekis

1 Viršutinis stogo vamzdis 11
1A Galinės sienos viršutinis stogo vamzdis 2
2 Viršutinis išlenktas stogo vamzdis 22

2A Galinės sienos viršutinis išlenktas stogo vamzdis 4
3 Apatinis išlenktas stogo vamzdis 22

3A Galinės sienos apatinis išlenktas stogo vamzdis 4
3C Išlenktas stogo vamzdis pečių aukštyje 22
3D Galinės sienos išlenktas stogo vamzdis pečių aukštyje 4
4 Šoninis vamzdis 22

4A Galinės sienos šoninis vamzdis 4
5 Stogo grebėstas ir horizontalus vamzdis 180

6L Kampinė pagrindo jungė 2
6R Kampinė pagrindo jungė 2
7 Galinės sienos stovinčių kojų pagrindo jungė 8
8 Šoninės sienos pagrindo jungė 18

8A Pagrindo jungė apsaugai nuo vėjo 4
14 Viršutinis durų bėgelis 2

14A Vidurinis durų bėgelis 2
14B Apatinis durų bėgelis 1
14C Skersinio apatinis durų bėgelis 1
15 Priekinės sienos viršutinė stovinti koja 2

15A Priekinės sienos apatinė stovinti koja 1
15B Skersinio priekinės sienos apatinė stovinti koja 1
16 Priekinės sienos viršutinis bėgelis (šalia durų) 2

16A Priekinės sienos vidurinis ir apatinis bėgeliai (šalia durų) 4
16B Priekinės sienos šoninis bėgelis 4
16C Apatinis bėgelis mechaninių durų gervei (šalia durų) 1
17 Gervės sančiaupos atrama 4

17A Vamzdžio spaustukas apsaugai nuo vėjo 8
18 Vidinis dangos įtempimo vamzdis galinei dangai 4

18A Išorinis dangos įtempimo vamzdis galinei dangai 4
20 Dangos įtempimo vamzdis stogo dangai 2 kompl.
22 Durų nuleidimo vamzdis (štampuotas) 6

22A Durų nuleidimo vamzdis 6
23 Durų nuleidimo vamzdis apačioje (štampuotas) 1

23A Durų nuleidimo vamzdis apačioje 1
25 Kuolų kaiščiai 94
28 Šešiakampis varžtas M10x85 85

28A Laikantysis varžtas M10x85 190
29 Šešiakampis varžtas M10x75 550
30 Šešiakampis varžtas M10x30 50
31 Varžtas M10x15, skirtas reketo mechanizmo pritvirtinimui 52
32 Reketo mechanizmo pritvirtinimo elementas 26

32A Juosta reketo mechanizmo pritvirtinimui 26
34 Stogo danga 1
35 Viršutinė danga virš durų 2
36 Šoninė dangą šalia durų 4
37 Durų danga 2



39

Virvė stogo dangos, durų dangos, priekinės ir galinės dangos 
tvirtinimui

450m

40 Plastikinis įtempimo vamzdžio dangtelis 20
41 Mechaninių durų dalys 2 kompl.
42 Suveržiamoji mova ir plieninė viela 26
43 Durų sija 1 kompl.

43A Vertikalus atraminis vamzdis durų sijai 1



1 pav. 15x30x7,2 (m) modulinio paviljono rėmo eskizas



1 žingsnis. PAGRINDO JUNGIŲ PRITVIRTINIMAS

Sustatykite dėžes su statinio dalimis pasirinktoje vietoje. Išimkite iš pakuotės visas 
sudedamąsias dalis ir, patikrindami dalių sąrašą, įsitikinkite, jog yra visos sudedamosios 
dalys. 

Įstrižainės yra lygios



3 pav. Pagrindo jungių padėtis
Pradėkite nuo tikslios keturių (4) statinio kampų vietos nustatymo. Pasižymėkite ant žemės 
priekinį kraštą ir šoninį konstrukcijos plotį. Įkiškite lygiavimo kuolus į žemę už pasižymėtų 
vietų ir nubrėžkite lygiavimo linijas išilgai abiejų statinio galų ir šonų pagal 3 pav. 
pavaizduotus matmenis. Linijų kontūras nurodys galutinę pagrindo jungių vietą. Pradinė 
kiekvienos kampinės pagrindo jungės (6R ir 6L) vieta yra labai svarbi rėmo dalių ir dangos 
lygiavimui ir pritvirtinimui. 

Nustatykite kairiosios kampžinės pagrindo jungės ir dešiniosios kampinės pagrindo jungės 
(6R ir 6L) vietą. Pritvirtinkite pagrindo junges kuolų kaiščiais (dalis Nr. 25). 2 pav. nurodyti 
matmenys yra iki  kiekvienos pagrindo jungės vertikalių lizdų centro. 

Paviljonas turi būti tvirtinamas prie tvirto paviršiaus, kuris gali patikimai išlaikyti sraigtus ir 
kaiščius. Paviljoną reikia statyti ant TVIRTO PAGRINDO, o ne ant KLAMPAUS, 
MINKŠTO/DRĖGNO PAGRINDO. Pagrindo jungės turi būti pritvirtintos taip, kad jų nebūtų 
galima pajudinti. Arkos  įsitempia prie pagrindo, kai jos įkišamos į pagrindo plokštės lizdus. 

4 pav. Pagrindo jungės

Kaip pavaizduota 4 pav., kiekviena pagrindo jungė turi tris ir du kuolų kaiščius.  
Atkreipkite dėmesį, kad kampinė pagrindo jungė (dalis Nr. 6R ir 6L) ir šoninės sienos 
pagrindo plokštės (dalis Nr. 8 ir 8A) bei pagrindo plokštės priekinės ir galinės stovinčios 
kojos (dalis Nr. 7) yra skirtingos. Šoninės sienos pagrindo plokštės naudojamos tik išilgai 
kiekvienos konstrukcijos pusės. Stovinčios kojų pagrindo plokštės yra išilgai priekinės ir 
galinės arkos, kad prie kiekvienos būtų galima pritvirtinti vertikalias sijas.



2 žingsnis. ARKŲ SURINKIMAS ARKŲ PASTATYMAS

5 pav. Arkos surinkimas 6 pav. Arkų sujungimas su pagrindo jungėmis

Surinkite kiekvieną arką ant žemės. Kiekvieną Pradėkite rėmo surinkimą nuo priekinės arkos
arką sudaro: įstatymo į priekinę kampinę pagrindo jungę. 
Vienas viršutinis stogo vamzdis (dalis Nr. 1/1A) Įstatykite kairįjį rėmo šoninės sienos vamzdį į
Du viršutiniai išlenkti stogo vamzdžiai (dalis Nr. vertikalų vamzdžio lizdą kairiojoje pagrindo 
2/2A) jungėje (dalis Nr. 6L). Įstatykite šešiakampį 
Du apatiniai išlenkti stogo vamzdžiai (dalis Nr. varžtą per pagrindo jungės lizdą ir arkos 
3/3A) šoninės sienos vamzdžio skylę. 
Du išlenkti stogo vamzdžiai pečių aukštyje 
(dalis Nr. 3C/3D) Norint įkišti dešinįjį šoninės sienos vamzdį į
Du šoninių sienų vamzdžiai (dalis Nr. 4/4A) dešiniąją priekinę kampinę jungę (dalis Nr. 6R),

reikia kairėje pusėje paremti arką, siekiant 
Sujunkite arkas naudodami šešiakampius varžtus išvengti judėjimo. 
su poveržlėmis ir veržlėmis iš anksto išgręžtose Uždėkite dešinįjį šoninės sienos vamzdį virš 
rėmo dalių skylėse. Pilnai nepriveržkite veržlių, dešiniosios kampinės pagrindo jungės.
kol rėmas nebus visiškai sumontuotas ir pastatytas 
vietoje. Įstačius dešinįjį šoninės sienos vamzdį į 

dešiniąją kampinę pagrindo jungę, įkiškite
PASTABA. Atkreipkite dėmesį į arkų sekcijų dalių šešiakampį varžtą ir veržlę, kad vamzdis
kodus. Skirtingų arkų sekcijos nėra vienodos. neiššoktų iš lizdo, kol bus tęsiamas surinkimas.
Patikrinkite dalių sąrašą ir eskizą, 1 pav. 

Tada pirmiausia pastatykite vidinę arką ir 
pakartokite sujungimą su pagrindo 
jungėmis. 

3 žingsnis. PRIEKINĖS SIENOS RĖMO SURINKIMAS

7 pav. Priekinės sienos rėmo montavimas



Surinkite priekinės sienos rėmą.  
Žr. 7 pav., prijunkite galinės sienos rėmą, naudodami šešiakampius varžtus su poveržlėmis 
ir veržlėmis per išgręžtas skyles rėmo dalyse. Nepriveržkite veržlių pilnai, kol rėmas nebus 
visiškai surinktas ir pastatytas vietoje.

8 pav.

Iš karto po to, kai į vietą pastatote pirmąją vidinę arką, sujunkite priekinę arką ir vidinę arką, 
naudodami stogo grebėstų vamzdžius ties viršutiniu kraigu ir arkų šoninius sujungimo 
elementus pečių lyguje. Pritvirtinkite stogo grebėstų vamzdžius atinkamoje vietoje, 
naudodami laikančiuosius varžtus ir veržles.

Pritvirtinimui naudokite varžtą M10x30 (dalis Nr. 30) kiekvieno apsaugos nuo vėjo elemento 
gale. Prieš galutinį apsaugos nuo vėjo spaustuko (dalis Nr. 17A) priveržimą patikrinkite arkos
vertikalią padėtį. Paslinkite spaustukus pagal poreikį ant arkos šoninės sienos, kol arka bus 
lygi ir vertikali. 
Tokiu pačiu būdu sumontuokite kitas vidines arkas Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 9. 
Užleiskite suspaustus grebėstų horizontalių skersinių bėgelių galus ant tų pačių laikančiųjų 
varžtų surinktame rėme.  
Tada patikrinkite visą surinkto rėmo kvadrato formą ir vertikalią padėtį. Jei reikia, 
sureguliuokite apsaugos nuo vėjo elementus ir kryžminius bėgelius (grebėstų horizontalius 
vamzdžius), kad rėmas būtų vertikalioje padėtyje. Tada tinkamai užveržkite rėmo varžtus. 
Neužveržkite varžtų per stipriai, kad rėmo dalys netaptų ovalios ar suspaustos. 

Surinkite galinės sienos rėmą 
Kiekviena galinė siena susideda iš vertikalių ir horizontalių sijų, suformuojančių pagrindą 
mechaninėms durims ir galinėms plokštėms palaikyti. Keturios vertikalios sijos eina nuo 
arkos apačios iki pagrindo plokščių. Vertikalios šoninės sijos yra kiekvienoje durų bėgelių 
sijų pusėje. Horizontalios sijos susideda iš durų sijos viršuje, dviejų horizontalių šoninių sijų ir
apatinių horizontalių bėgelių dangos įtempimui. 
Pradėkite durų bėgelių sijų surinkimą nuo viršutinio durų bėgelio (Nr. 14) ir vidurinio durų 
bėgelio (Nr. 14A) bei apatinio durų bėgelio (Nr. 14B). Apatinis durų bėgelis įeina į pagrindo 
plokštę (Nr. 7), o viršutinis durų bėgelis tvirtinamas prie išlenktos stogo arkos. Pakartokite 
kiekvienai durų pusei. 
Tada pritvirtinkite horizontalią durų siją (Nr. 16 ir 16A) tarp vertikalių durų bėgelių sijų. 
Įstatykite ir surinkite vertikalų atraminį vamzdį durų sijai (Nr. 43) nuo durų sijos centro (Nr. 
43A) iki viršutinio stogo vamzdžio (Nr. 1A). 
Surinkite vertikalią šoninę siją konstrukcijos gale nuo viršutinės šoninės sienos sijos ir 
vidurinės šoninės sienos sijos (Nr. 16B) bei apatinės šoninės sienos sijos (Nr. 15 ir 15A) 
durų sijų pusėje. Pakartokite kiekvienoje galinėje pusėje (kairėje ir dešinėje). Šoninės sienos
sijos pagrindas įeina į pagrindo plokštę (Nr. 7) ir tvirtinamas prie išlenkto stogo vamzdžio (Nr.
2A) viršuje. 
Horizontalūs elementai, jungiantys surinktos arkos kraštą su vertikaliomis durų bėgelių 
sijomis ir vertikaliomis šoninėmis sijomis, yra pagaminti iš viršutinių, vidurinių, apatinių 
bėgelių dalių Nr. 15/Nr. 15B/Nr. 16B. Priveržkite juos tarp durų bėgelių sijos ir šoninių sijų 
kiekvienoje pusėje, kad būtų užbaigta rėmo konstrukcija. Žr. 7 ir 8 pav., apatiniai 
horizontalūs bėgeliai yra dangos įtempimo vamzdžiai (Nr. 18 ir 18A). 



Pritvirtinkite vieną tarp surinktos arkos ir vertikalios šoninės sijos bei vertikalaus durų 
bėgelio. Pakartokite kiekvienoje galinės sienos pusėje.

 
Vamzdžio spaustuką galima paslinkti, norint nustatyti tinkamą padėtį

9 pav. Apsaugos nuo vėjo elementų (dalis Nr. 17) tvirtinimo prie rėmo būdas 

Tada sumontuokite apsaugos nuo vėjo elementus, jungiančias priekinę arką su pirmąja 
vidine arka. Apsaugos nuo vėjas elementai sutvirtina pačią arkos konstrukciją. Pritvirtinimui 
kiekvieno apsaugos nuo vėjo elemento gale naudokite varžtą M10x30 (dalis Nr. 24).
 
Tada tokiu pat būdu sumontuokite kitas arkas. Užleiskite suspaustus stogo grebėstų galus 
ant tų pačių laikančiųjų varžtų surinktame rėme. 

Tada patikrinkite viso surinkto rėmo kvadrato formą ir vertikalią padėtį. Jei reikia, 
sureguliuokite apsaugos nuo vėjo elementus ir stogo grebėstą, kad rėmas stovėtų vertikaliai.
Tada tinkamai užveržkite rėmo varžtus. Neužveržkite varžtų per stipriai, kad rėmo dalys 
netaptų ovalios ar suspaustos. 

4 žingsnis. VĖJO STABILIZATORIŲ KABELIAI IR SUVERŽIAMOSIOS MOVOS

Kiekvienoje rėmo pusėje, tarp arkų ir ant priekinės sienos rėmo, yra kabeliai su 
suveržiamosiomis movomis, skirti rėmo išlyginimui ir sutvirtinimui prieš montuojant dangą. 
Sumontavę visus kabelius, šiek tiek priveržkite suveržiamąsias movas, kad arkos būtų 
sureguliuotos vertikaliai ir padidėtų tvirtumas. 

10 pav. Vėjo stabilizatorių (suveržiamosios movos ir plieninės vielos) padėtis ties šonine 
siena. 



5 žingsnis. STOGO DANGOS UŽDĖJIMAS

Kaip pavaizduota 12 pav., kai esate pasirengę uždėti stogo dangą, išpakuokite dangą ir 
paklokite lygiagrečiai statinio rėmui vienoje pusėje. Dangą reikia užtraukti ant surinkto rėmo 
viršaus, neužkabinant jos ir neprispaudžiant jokiomis rėmo dalimis. Naudokite virš rėmo 
kelias virves, kaip pavaizduota paveikslėlyje žemiau. Paprašykite kito asmens, kad jis paliptų
ant kopėčių rėmo viduje ir padėtų užtraukti stogo dangą ant rėmo, nepažeidžiant dangos.

11 pav. Tolygiai užtraukite stogo dangą virš rėmo

Pirmiausia įtempimo vamzdį apjuoskite juosta, skirta reketo mechanizmo (dalis Nr. 32A) 
pririšimui, perkišdami juostą per stogo dangos kišenės pjūvius. 

Tada perkiškite juostas per reketo mechanizmo ritę. 

12 pav. Stogo dangos pritvirtinimas



6 žingsnis. DANGOS ĮTEMPIMAS ANT RĖMO IŠ VIENOS PUSĖS Į KITĄ

Kaip pavaizduota 11 pav., uždėję stogo dangą ant rėmo, abiejose stogo dangos pusėse į 
kišenes įkiškite dangos įtempimo vamzdžius. Centruokite stogo dangą virš surinkto rėmo tiek
iš vienos pusės į kitą, tiek iš priekio į galą. Sulygiuokite vieną stogo dangos pusę, kad stogo 
dangos padėtis priekyje ir gale būtų vienoda. Kiekviename taške palei dangos angas, kaip 
parodyta, įverkite juostą reketo mechanizmo pririšimui. Uždėkite juostą, skirtą reketo 
mechanizmo pririšimui, ant dangos įtempimo vamzdžių ties kiekviena pagrindo plokšte 
vienoje pusėje. Juostos nepritvirtinamos prie įtempimo vamzdžių, bet apgaubia ir abiejuose 
galuose pritvirtinamos prie reketo mechanizmo. 

Tada pradėkite rišti juostas, reketuodami mechanizmus, pritvirtindami dangą. Tolygiai 
sureguliuokite reketų mechanizmus abiejose stogo dangos pusėse, kad išlygintumėte stogo 
dangos raukšles. Kol kas pilnai nepritvirtinkite dangos. Palikite pakankamą neįtemptą dalį, 
kad kitame žingsnyje dangą būtų galima sureguliuoti iš priekio į galą. 

7 žingsnis. STOGO DANGOS PRITVIRTINIMAS ANT RĖMO IŠ PRIEKIO Į GALĄ

Stogo danga įtempiama iš priekio į galą virvės raišteliais, pririšamaius prie žiedelių atvartų 
pagrindinėje dangoje, statinio viduje ties abiem priekinėmis arkomis. Naudodami pridedamą 
virvę, suvarstykite pagrindinės dangos raištelius pagrindinio rėmo priekinės ir galinės arkos 
konstrukcijose. Pradėkite nuo kiekvienos arkos viršutinio vidurio ir suvarstykite į abi puses. 
Reguliuokite virvės ilgį, surišdami atskirus elementus arba, jei reikia, nupjaudami. 

Įverkite virvę į visus  žiedelius dangos vidinėje pusėje. Pradėdami nuo vidurinio viršutinio 
taško virš durų, suveržkite raištelius tik tiek, kad išlygintumėte dangos raukšles. Pakartokite 
su galine arka. Nesuveržkite raištelių per daug, kad neištrauktumėte žiedelių. 

Suvėrę stogo dangos raištelius tolygiai į žiedelius, grįžkite ir sureguliuokite įtempimo reketus 
išilgai šoninių stogo dangos kraštų. Šiame žingsnyje pagrindinę dangą galima pakankamai 
ištraukti, siekiant pašalinti dangos perteklinę medžiagą ir išlyginti raukšles. Šį veiksmą reikės
pakartoti praėjus 2–3 savaitėms po to, kai bus baigtas statinio surinkimas, o stogo dangą 
bus galima galutinai ištempti virš rėmo. 

13 pav. Priekinės sienos dangos montavimas



14 pav. Dviejų stogo dangos galų pritvirtinimas

8 žingsnis. PRIEKINĖS DANGOS SURINKIMAS

Priekinę dangą pritvirtinkite prie arkos sienos naudodami pridedamas virves.  
Pagrindinės dangos krašto pririšimas. Uždėjus priekinę ir galinę dangą, reikia pritvirtinti ir 
pririšti  stogo dangos krašto priekinį ir galinį atvartą. Pradėkite užtraukdami likusią stogo 
dangą virš rėmo arkos taip, kad virvės kišenė būtų virš rėmo krašto. Užriškite virvę, einančią 
per virvės kišenę, vienoje pusėje. Virvė pririšama prie kilpos, esančios ant kampinės 
pagrindo jungės (6L arba 6R). Perėję į kitą pusę, pradėkite traukti virvę žemyn. 

Laikykite virvę rankoje ir koja spauskite virvės apačioje. Tvirtai patraukite virvę ir pririškite 
prie suvirintos kilpos pagrindo jungėje. Traukdami kraštinę virvę, sureguliuoti perteklinę 
medžiagą, kuri susikaups išilgai virvės kišenės. Sureguliuokite medžiagą taip, kad ji 
nesiplaikstytų ir netrauktų stogo dangos į vieną ar kitą pusę. Kai priekis bus sureguliuotas, 
pakartokite procesą su stogo dangos galiniu atvartu. 

Mechaninių durų montavimas (žiūrint iš vidaus) Durų nuleidimo vamzdžio 
surinkimas

15 pav. Mechaninių durų montavimas 

9 žingsnis. MECHANINIŲ DURŲ MONTAVIMO ŽINGSNIAI

1. Kiekvienoje durų sijos pusėje (dalis Nr. 14) virš durų viršaus sumontuokite pagrindinių 
durų skriemulius (kairįjį ir dešinįjį). 

2. Tada sumontuokite gervės mechanizmą prie priekinės sienos apatinės sijos (dalis Nr. 
16C). 

3. Įstumkite apatinį durų nuleidimo vamzdį (dalis Nr. 23 ir 23A) į apatinę horizontalią durų 
dangos (dalis Nr. 37) audinio kišenę. Tada įstumkite likusius šešis durų nuleidimo vamzdžius
(dalis Nr. 22 ir 22A) į likusias horizontalias durų dangos audinio kišenes. 

4. Pakelkite apatinį nuleidimo vamzdį (Nr. 23 ir 23A) į viršutinių durų bėgelių viršų. Įstatykite 
apatinį nuleidimo vamzdį (Nr. 23 ir 23A) į bėgelius iš vienos pusės į kitą taip, kad galai 
prasidėtų nuo bėgelių. Leiskite durų dangai švelniai nusileisti ir į durų bėgelius sukiškite 
likusius šešis durų nuleidimo vamzdžius (Nr. 22 ir 22A). 



5. Tada įverkite plieninę vielą, einančią nuo durų nuleidimo vamzdžių apačios iki durų 
gervės. Paimkite vieną plieninę vielą iš durų komplekto ir įverkite ją nuo durų bėgelio viršaus 
iki apatinio durų nuleidimo vamzdžio (Nr. 23 ir 23A) dešinėje durų pusėje (žiūrint iš vidaus). 
Įvėrę plieninę vielą per skylę apatiniame nuleidimo vamzdyje, suriškite plieninės vielos 
mazgą, kad ji negalėtų išlįsti per skylę. 

6. Praveskite ilgesnio plieninio laido galą nuo gervės mechanizmo per dvigubo skriemulio 
šalia durų bėgelio viršutinį velenėlį, o po to per durų bėgelio viengubą velenėlį, labiausiai 
nutolusį nuo gervės mechanizmo.  
Tada žemyn pro apatinį durų nuleidimo vamzdį (Nr. 23, 23A). Kai plieninis laidas praeina pro
apatinio durų nuleidimo vamzdžio skylę, suriškite plieniniame laido mazgą. Duris dabar gali 
valdyti gervės mechanizmas. Kelis kartus pakelkite ir nuleiskite duris ir įsitikinkite, kad durų 
vamzdžių galai nestringa. Jei reikia, sutepkite.     


