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Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη & Οδηγίες Συναρμολόγησης
      PN01-GR

  Αποθηκευτικός Χώρος:     54 Sq. Ft.  345 Cu. Ft.
                            5,0 m2              9,8 m3  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΚΡΑ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΟΤΑΝ ΠΙΑΝΕΤΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

* Μεγέθη στρογγυλοποιημένα στα πλησιέστερα πόδιαΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη
Προτού ξεκινήσετε την κατασκευή, ελέγξτε τους τοπικούς κώδικες κατασκευής σχετικά με τις
βάσεις, την τοποθεσία και άλλες απαιτήσεις. Μελετήστε και κατανοήστε το παρόν εγχειρίδιο
ιδιοκτήτη.
Σημαντικές πληροφορίες και βοηθητικές συμβουλές θα καταστήσουν την κατασκευή σας
ευκολότερη και πιο απολαυστική.

Οδηγίες Συναρμολόγησης: Οι οδηγίες παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και περιέχουν
όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο κατασκευής σας. Αναθεωρήστε όλες τις
οδηγίες προτού ξεκινήσετε, και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, τηρήστε την αλληλουχία
βημάτων προσεκτικά για επιτυχή αποτελέσματα.

Σανίδωμα και Αγκίστρωση: Το κτίριο αποθήκης σας πρέπει να αγκιστρωθεί προς
αποφυγή ζημιάς από τον άνεμο. Είναι απαραίτητη μια βάση για να κατασκευαστεί ένα τετράγωνο
και επίπεδο κτίριο. Τα υλικά αγκίστρωσης και βάσης δεν περιλαμβάνονται με το κτίριό σας. Οι
οδηγίες συναρμολόγησης που έχετε παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένες μεθόδους
που χρησιμοποιούνται κοινά για να ασφαλίσουν και να ισοπεδώσουν ένα κτίριο αποθήκης.

Εξαρτήματα και λίστα εξαρτημάτων: Ελέγξτε για να σιγουρευτείτε ότι έχετε όλα τα
απαραίτητα εξαρτήματα για το κτίριό σας.

 •Μπορείτε να βρείτε όλους τους αριθμούς εξαρτημάτων στα εξαρτήματα. Όλοι αυτοί οι αριθμοί (πριν από
 το -) πρέπει να συμφωνούν με τους αριθμούς στη σελίδα λίστας εξαρτημάτων.

 •Ξεχωρίστε το περιεχόμενο της κούτας ανά αριθμό εξαρτήματος ενώ αναθεωρείτε τη λίστα εξαρτημάτων.
 Τα πρώτα βήματα δείχνουν πως συνδέετε μαζί τα σχετιζόμενα εξαρτήματα για να φτιάξετε μεγαλύτερες
 υπο-συναρμολογήσεις που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα.

 •Εξοικειωθείτε με τα υλικά και τους συνδετήρες για ευκολότερη χρήση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 Αυτά συσκευάζονται με την κούτα. Σημειώστε ότι παρέχονται έξτρα συνδετήρες για να διευκολυνθείτε. 

ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ…
    A03-GR



Επιλογή και προετοιμασία της περιοχής σας: Πριν από τη συναρμολόγηση, θα πρέπει
να αποφασίσετε σε ποιο μέρος θα βάλετε το κτίριο σας. Η καλύτερη τοποθεσία είναι μια επίπεδη
περιοχή με καλή στράγγιση.

 •Επιτρέψτε να υπάρχει επαρκής χώρος εργασίας για ευκολία στη μετακίνηση των εξαρτημάτων στη θέση τους
κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στην είσοδο για να ανοίγουν πλήρως
οι πόρτες και αρκετός χώρος γύρω από το κτίριο για να μπορείτε να συνδέσετε τις βίδες φατνώματος από έξω.

 •Προτού ξεκινήσετε με τα πρώτα βήματα στη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων σας, πρέπει να
κατασκευαστεί μια βάση και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση ένα σύστημα αγκίστρωσης.

Παρακολουθήστε τον καιρό: Σιγουρευτείτε ότι ο καιρός για την ημέρα που επιλέγετε για την
εγκατάσταση του κτιρίου σας είναι στεγνός και ήρεμος. Μην προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε
το κτίριο σας σε μέρα με ανέμους. Προσέξτε όταν είστε σε υγρό έδαφος ή έδαφος με λάσπη.

Ομαδική εργασία: Όποτε είναι δυνατόν, δύο ή περισσότερα άτομα πρέπει να εργάζονται μαζί
για να συναρμολογήσουν το κτίριο σας. Ένα άτομο μπορεί να τοποθετήσει εξαρτήματα ή φατνώματα
ενώ το άλλο μπορεί να χειριστεί τους συνδετήρες και τα εργαλεία.

Εργαλεία και υλικά: Αυτά είναι ορισμένα βασικά εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείτε για
την κατασκευή του κτιρίου σας. Αποφασίστε ποια μέθοδο αγκίστρωσης και ποιο τύπο βάσης θέλετε
να χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε μια πλήρη λίστα των υλικών που θα χρειαστείτε.

Προετοιμασία βάσης
• Σφυρί και καρφιά
• Φτυάρι
• Πριόνι χειρός / Ηλεκτρικό
πριόνι
• Ξύλο ή /και τσιμέντο

Προαιρετικά εργαλεία
εξοικονόμησης χρόνου

• Κλειδί / Παξιμάδι οδηγός
• Ηλεκτρικό / Ασύρματο τρυπάνι
• Ορθογωνιώμετρο
• Κορδόνι (για τετραγωνισμό του
πλαισίου)

Απαιτείται
• Γάντια εργασίας
• Σκάλα
• Μαχαίρι / Ψαλίδι
• Πένσα
• Αλφάδι ξυλουργού
• Μετροταινία

Απαιτείται
• Προστατευτικά γυαλιά
• Κατσαβίδι Philips No. 2 (Με
σκληρό μαγνητικό άκρο)
Σημείωση: Ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι
ή τρυπάνι μεταβλητής ταχύτητας με
σύνδεση άκρου Philips μπορεί να
επιταχύνει τη συναρμολόγηση κατά
40% περίπου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…
    A04-GR



Είναι σημαντικό να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του κτιρίου σας.

•Πρέπει να δώσετε προσοχή όταν χειρίζεστε
διάφορα τεμάχια του κτιρίου σας διότι ορισμένα
έχουν αιχμηρά άκρα. Παρακαλούμε να φοράτε
γάντια, προστασία στα μάτια και μακριά μανίκια
όταν συναρμολογείτε ή εκτελείτε οποιαδήποτε
συντήρηση στο κτίριό σας.

•Προσέξτε όταν χειρίζεστε τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του
κτιρίου. Να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία όλων
των ηλεκτρικών εργαλείων.

•Μη βάζετε ποτέ όλο το βάρος σας στην οροφή
του κτιρίου. Όταν χρησιμοποιείτε μια σκάλα
σιγουρευτείτε ότι είναι πλήρως ανοιχτή και σε
επίπεδο μέρος προτού την ανεβείτε.

•Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα
μακριά από την περιοχή εργασίας προς αποφυγή
περισπασμών και οποιονδήποτε ατυχημάτων
ενδέχεται να συμβούν.

•Μην προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε το κτίριο
εάν τα εξαρτήματα λείπουν διότι κάθε κτίριο που
απομένει εν μέρει συναρμολογημένο μπορεί να
υποστεί σοβαρή βλάβη από ισχυρούς ανέμους.

•Μην προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε το κτίριο
κατά τη διάρκεια ημέρας με ανέμους, διότι τα
μεγάλα φατνώματα θα δράσουν ως «ιστία», μπορεί
να περιστραφούν από τον άνεμο καθιστώντας την
κατασκευή δύσκολη και ανασφαλή.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ…
     A05-GR

Άκρο ασφαλείας

Άκρο ασφαλείας

Αιχμηρό άκρο

Αιχμηρό άκρο



Φινίρισμα:  Για μακροχρόνιο φινίρισμα, καθαρίστε τακτικά και κερώστε την εξωτερική επιφάνεια.
Διορθώστε τα γρατσουνίσματα αμέσως μόλις τα παρατηρήσετε στην κατασκευή σας. Καθαρίστε
αμέσως την περιοχή με συρμάτινη βούρτσα. Την πλένετε και απλώνετε βερνίκι διόρθωσης σύμφωνα
με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Οροφή: Διατηρήστε την οροφή καθαρή από φύλλα και χιόνι με βούρτσα μαλακών τριχών που
έχει μακρύ χερούλι. Οι μεγάλες ποσότητες από χιόνι στην οροφή μπορεί να βλάψουν το κτίριο
καθιστώντας το ανασφαλή για είσοδο. Σε περιοχές με μεγάλες χιονοπτώσεις, είναι διαθέσιμα
τα Κιτ Ενίσχυσης Οροφής για τα περισσότερα Κτίρια Arrow για περισσότερη προστασία έναντι
συσσώρευσης μεγάλου χιονιού.  

Πόρτες: Κρατάτε πάντα τις ράγες πόρτας καθαρές από σκόνη και άλλα υπολείμματα που
αποτρέπουν την εύκολη ολίσθησή τους. Λιπαίνετε τη ράγα πόρτας ετησίως με γυαλιστικό επίπλων
ή σπρέι σιλικόνης. Κρατήστε τις πόρτες κλειστές και κλειδώστε τις για να αποφύγετε βλάβη από
άνεμο.

Συνδετήρας: Χρησιμοποιήστε όλους τους συνδετήρες που παρέχονται για προστασία έναντι
εισροής καιρού και για να προστατεύσετε το μέταλλο από γρατσούνισμα βιδών. Ελέγξτε τακτικά
το κτίριο σας για τυχόν χαλαρές βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, κτλ. και τα σφίγγετε εκ νέου εάν
χρειάζεται.

Υγρασία: Ένα πλαστικό φύλλο (φράγμα ατμού) κάτω από όλη την περιοχή πατώματος με καλό
εξαερισμό θα μειώσει τη συμπύκνωση.

Άλλες συμβουλές …
 • Πλένετε τους αριθμούς εξαρτημάτων από μελάνι στα επικαλυμμένα φατνώματα με σαπούνι και νερό.
 • Το βούλωμα από σιλικόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υδατοστεγείς σφραγίδες σε όλο το κτίριο.

 

Κρατήστε αυτό το Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη και τις Οδηγίες Συναρμολόγησης για μελλοντική αναφορά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ…
     A06-GR

Μην αποθηκεύετε χημικές ουσίες πισίνας στο κτίριο σας. Οι εύφλεκτες και διαβρωτικές
ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται σε αεροστεγή δοχεία.



Βάση
     I09-GR
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ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεσα στο χώμα (γη)

 Αφήστε 1 – 2 ώρες για κατασκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Ξύλινη πλατφόρμα
Εάν αποφασίσετε να κατασκευάσετε τη δική σας βάση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα υλικά.
Αυτά αποτελούν τα συνιστώμενα υλικά για τη βάση σας:
• 2 x 4's (38 mm x 89 mm) Ξύλο επεξεργασμένο με πίεση
• 15,5 mm (5/8 ιν.) 4 x 8 (1220 mm x 2440 mm) Βαθμός εξωτερικής επιφάνειας κοντραπλακέ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξύλο 
επεξεργασμένο με πίεση όπου θα έρθει σε επαφή με το κτίριο αποθήκης σας. Οι ιδιότητες του ξύλου επεξεργασμένου με πίεση θα προκαλέσουν 
επιταχυνόμενη διάβρωση.  

Εάν το ξύλο που είναι επεξεργασμένο με πίεση έρθει σε επαφή με το κτίριο αποθήκης σας θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
• Γαλβανισμένα καρφιά 7,62 εκ. [3 ιν.] & 3,81 εκ. (1 ½ ιν.) • Μπλοκ σκυροδέματος (προαιρετικά)

Η πλατφόρμα πρέπει να είναι ισοπεδωμένη και επίπεδη (χωρίς 
φουσκώματα, γέφυρες, κτλ.) για να παρέχει καλή υποστήριξη του κτιρίου. 
Τα απαραίτητα υλικά μπορούν να αποκτηθούν από την τοπική σας μάντρα.

Για να κατασκευάσετε τη βάση τηρήστε τις οδηγίες και το διάγραμμα.
Κατασκευάστε το πλαίσιο (χρησιμοποιώντας 7,62 εκ. (3 ιν.) γαλβανισμένα 
καρφιά)
Μετρήστε τμήματα διαστάσεων 40,6 cm/61,0 cm (16"/24") για να 
κατασκευάσετε το εσωτερικό πλαίσιο (δείτε το διάγραμμα)
Ασφαλίστε το κοντραπλακέ στο πλαίσιο (χρησιμοποιώντας 3,81 εκ. (1 ½ ιν.) 
γαλβανισμένα καρφιά)

Δώστε 6 – 7 ώρες για την κατασκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Πλάκα σκυροδέματος
Η πλάκα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 10,2 cm (4"). Πρέπει να είναι ισοπεδωμένη και επίπεδη για να παρέχει καλή υποστήριξη για το πλαίσιο.
Τα παρακάτω αποτελούν τα συνιστάμενα υλικά για τη βάση σας.
• 19 mm x 89 mm (1 x 4's) (θα αφαιρεθούν αφότου σκληρύνει το σκυρόδεμα)
• Σκυρόδεμα • Πλαστικό φύλλο 6 mil
• Συνιστούμε για σωστή ισχύ σκυροδέματος να χρησιμοποιήσετε μίγμα από : 
1 μέρος σκυρόδεμα • 3 μέρη χαλικιών με μέγεθος μπιζελιού • 2 ½ μέρη καθαρή άμμο

Προετοιμάστε την περιοχή/ κατασκευάζετε μια βάση
1. Σκάψτε ένα τετράγωνο, 15,2 cm (6") βαθιά στο έδαφος (αφαιρέστε το 
γρασίδι).
2. Γεμίστε έως 10,2 cm (4") στο τετράγωνο με χαλίκια και στουπώστε το 
σταθερά.
3. Καλύψτε τα χαλίκια με ένα πλαστικό φύλλο 6 mil.
4. Κατασκευάστε ένα ξύλινο πλαίσιο χρησιμοποιώντας τέσσερις ξύλινες 
σανίδες 1x4 (19 mm x 89 mm).
5. Χύστε σκυρόδεμα για να γεμίσει η οπή και το πλαίσιο δίνοντας συνολικά 
σκυρόδεμα πάχους 10,2 cm (4"). Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη.

Δώστε 3 – 5 ώρες για κατασκευή και μια εβδομάδα για να σκληρύνει το σκυρόδεμα.
                                                                                        

 

Η Βάση για το Κτίριο σας

ΠΡΟΣΘΙΟ 
ΜΕΡΟΣ 
(ΠΟΡΤΑ)

ΠΡΟΣΘΙΟ 
ΜΕΡΟΣ 
(ΠΟΡΤΑ)

Σημείωση: Διαστάσεις τελειωμένης βάσης αφότου 
αφαιρεθεί το ξύλο.

Σημείωση: Η πλατφόρμα / το πλαίσιο θα επεκταθεί 1.4 cm (9/16") 
πέρα από το πλαίσιο δαπέδου και στις τέσσερις πλευρές. Σφραγίστε 
αυτό το 1,4 cm ξύλου με τσιμέντου οροφής (δεν περιλαμβάνεται), ή 

λοξοτομήστε αυτό το 1.4 cm (9/16") τσιμέντου όταν το χύνετε, για καλή 
στράγγιση νερού.



Είναι σημαντικό να αγκιστρωθεί όλο το πλαίσιο πατώματος αφότου ανεγερθεί το κτίριο. 
Παρακάτω δίνονται οι συνιστάμενοι τρόποι αγκίστρωσης.

Αγκίστρωση του κτιρίου

Αγκίστρωση
A10-GR

Αγκίστρωση για σκυρόδεμα:
1. Για χυμένη πλάκα σκυροδέματος ή βάση ή μπλοκ 
βεράντας: Χρησιμοποιήστε βίδες 1/4" x 2" (6 mm x 51 mm).
2. Για αγκίστρωση σε στύλο χυμένου σκυροδέματος μετά 
την ανέγερση του κτιρίου:
Χρησιμοποιήστε βίδες 1/4" x 6" (6 mm x 152 mm).

Αγκίστρωση σε ξύλο/ στύλο:
Χρησιμοποιήστε ξύλινες βίδες 6 mm (1/4").
Υπάρχουν οπές διαμέτρου 6 mm (1/4") στα
πλαίσια για κατάλληλη αγκίστρωση.

1. 2.1. 2.
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Υλικό
      PN11-GR
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65004
#8Ax 8 mm (5/16") 

Βίδα (284)

65923
#8-32x10 mm (3/8") 

Μπουλόνι (89)

65900A
#10 Bx 13 mm (1/2") 

Μαύρη βίδα (8) 
(Συσκευασμένη με βίδες)

65103
#8-32 Εξάγωνο 
παξιμάδι (89)

66382
Κάτω οδηγός πόρτας (4)  

66183
Πώμα άκρου οροφής 

(2 δεξιά & 2 αριστερά)
66769

Ολίσθηση πόρτας (4)

67468
Πώμα

 κορυφογραμμής (2) 

66045
Λαβή (2)

66646
Ροδέλα (166) 

(5 φύλλα από 40)

5971
Υποστήριγμα δοκού 

οροφής (4)

67293
Στεγανωτικό 

παρέμβυσμα (1)

6228
Στήριξη τροχιάς (2)

Βγάλτε το από τη σακούλα βιδών και 
φυλάξτε το για το τελευταίο βήμα
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Λίστα εξαρτημάτων
PN12-GR

Αρ. Κλειδιού    Αριθμός       Περιγραφή            Ποσότητα  Κατάλογος
συναρμολόγησης  Εξαρτήματος  εξαρτήματος         στην κούτα 

      1          8934      Ράμπα            1
      2          9367      Πλαίσιο Μπροστινού Δαπέδου     2
      3          8936      Πλαίσιο Πίσω Δαπέδου         2
      4          9338      Δεξιά Γωνία Πίσω Τοίχου      1
      5          9366      Σιδηρόδρομος Πόρτας      2
      6          6403      Ένωση Σιδηρόδρομου Πόρτας     1
      7          9339      Αριστερή Γωνία Πίσω Τοίχου     1
      8          6001      Αριστερό Αέτωμα          2
      9          6000      Δεξί Αέτωμα            2
   10          8946         Πλαίσιο Πλαϊνού Δαπέδου                2
   11          5288      Γωνιακό Δοκάρι         4
    12          9365      Κανάλι Μπροστινού Τοίχου     2
   13          9342      Γωνία Πλαϊνού Τοίχου       2
   14          5287      Δοκάρι Ένωσης             1
   15          7311      Δοκάρι Πόρτας       2
   16          9344      Πλαϊνό Κούμπωμα           6
   17          8719      Πλαϊνά Πάνελ           6
   18          6635      Στήριγμα Αετώματος         2
   19          8736      Πίσω Πάνελ              6
   20          8737      Μπροστινά Πάνελ          6
   21          8474      Δοκός Οροφής           3
   22          8476      Γωνία Πλαϊνού Τοίχου          1
   23          8468      Δεξί Πάνελ Οροφής           2
   24          6529      Πάνελ Οροφής             4
   25          8469      Αριστερό Πάνελ Οροφής         2
   26          8461      Κάλυπτρο Κορυφογραμμής        1
   27          8482      Πλαϊνό Φινίρισμα Οροφής            2
   28          10472      Δεξιά Πόρτα        1
   29          10472      Αριστερή Πόρτα          1
   30          10497      Οριζόντιο Στήριγμα Πόρτας     4
   31          6301      Κάθετο Στήριγμα Πόρτας      2
   32           3719      Στήριγμα Λαβής Πόρτας      2



Συναρμολόγηση κατά αριθμό κλειδί
      PN13-GR
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Βήμα 1
Q14-GR

9367

BHMA

1
8934

BHMA

2

9367

8936 8936

119 3/8"   303,2 cm  Μπροστά

119 3/8"   303,2 cm  Πίσω
BHMA

3

8936

9367

8934

9367

12

Το μπροστινό πλαίσιο δαπέδου 
αποτελείται από τρία κομμάτια. Το 
πίσω πλαίσιο δαπέδου αποτελείται από 
δύο κομμάτια. Οι τρύπες στα κομμάτια 
αυτά θα ευθυγραμμιστούν όταν τα 
κομμάτια τοποθετηθούν με τρόπο που 
να υπερδιπλώνουν σωστά. Οι εικόνες 
πιο κάτω δείχνουν το σωστό συνολικό 
μήκος για κάθε πλευρά. Συνεχίστε ως 
εξής:

1 Τοποθετήστε τα μπροστινά πλαίσια 
δαπέδου όπως βλέπετε στο σχέδιο. Η 
ράμπα μπαίνει στο κέντρο με τις τρύπες 
αποστράγγισης προς τα έξω πάνω από 
τα δύο μπροστινά πλαίσια δαπέδου. 
Ενώστε τα πλαίσια εισάγωντας οκτώ 
λαμαρινόβιδες.

2 Τοποθετήστε τα πίσω πλαίσια 
δαπέδου κεραμιδωτά υπερδιπλώνοντας 
όπως βλέπετε στο σχέδιο. Οι τρύπες στα 
κομμάτια αυτά θα ευθυγραμμιστούν 
αν αυτό γίνει σωστά. Δείτε τις εικόνες 
πιο κάτω για το σωστό συνολικό μήκος 
των πλαϊνών και των πίσω πλαισίων 
δαπέδου. Ενώστε τα πλαίσια με πέντε 
μπουλόνια σε κάθε σύνολο πλαισίου 
όπως βλέπετε στο σχέδιο.

3 Ελέγξτε δύο φορές το μήκος του 
καθενός και αφήστε τα σύνολα αυτά 
στην άκρη για αργότερα.

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση Πλαισίου 
Δαπέδου

 8934 Ράμπα (1)
 9367 Μπροστινό Πλαίσιο Δαπέδου (2)
 8936 Πίσω Πλαίσιο Δαπέδου (2)

ΟΙ ΤΡΥΠΕΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Συναρμολόγηση Μπροστινού 
Πλαισίου Δαπέδου

119 3/8"   303,2 cm

Πίσω Πλαίσιο Δαπέδου 
119 3/8"  303,2 cm         



Βήμα 2
X15-GR

BHMA

1

2"
5,1 cm

9338 Δεξιά

9339 Αριστερά

Γωνία Πίσω Τοίχου
118 1/8"    300,0 cm

2"
5,1 cm
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 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση Πλαισίου
 9338 Δεξιά Γωνία Πίσω Τοίχου (1)
 9339 Αριστερή Γωνία Πίσω Τοίχου (1)

Τα τμήματα του κυρίως πλαισίου 
ενισχύουν τους τοίχους. Αυτά τα 
κομμάτια θα τοποθετηθούν αργότερα 
στην πάνω άκρη του πίσω τοίχου. 
Συνεχίστε ως εξής:

1 Υπερδιπλώστε τα κομμάτια της δεξιάς 
και της αριστερής γωνίας πίσω τοίχου 
όπως βλέπετε στο σχήμα και συνδέστε 
τα με ένα μπουλόνι στην κεντρική 
ττρύπα.

2 Ελέγξτε δύο φορές το μήκος κάθε σετ 
και αφήστε τα στην άκρη για αργότερα.



Βήμα 3
B16-GR

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση Δοκού 
Οροφής

 8474 Δοκός Οροφής (1)
 8476 Γωνία Πίσω Τοίχου (1)

Οι δοκοί οροφής ενώνουν τα δύο 
αετώματα και υποστηρίζουν τα πάνελ 
οροφής. Η κύρια δοκός οροφής 
αποτελείται από δύο κομμάτια που 
ενώνονται μαζί.

1 Τοποθετήστε τη γωνία πίσω τοίχου 
πλάτη με πλάτη με μία δοκό οροφής και 
ενώστε με δέκα λαμαρινόβιδες.

2 Αφήστε το κομμάτι αυτό στην άκρη 
για να το χρησιμοποιήσετε αργότερα.

Συναρμολογημένα

8476 Γωνία Πίσω Τοίχου

8474 Δοκός Οροφής

Κύρια Δοκός Οροφής

BHMA

1

(10)
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Ο συναρμολογημένος σιδηρόδρομος 
πόρτας υποστηρίζει τις συρόμενες 
πόρτες και ενισχύει τον μπροστινό τοίχο. 
Αποτελείται από τρία κομμάτια.

1 Χρησιμοποιώντας την ένωση 
σιδηρόδρομου πόρτας, (βαμμένο), 
ενώστε τα κομμάτια του σιδηρόδρομου 
π ό ρτα ς  ( γ α λ β α ν ι ζέ )  ά κρ η  μ ε 
άκρη όπως βλέπετε στο σχέδιο.

2 Εισάγετε τέσσερις λαμαρινόβιδες από 
την κάτω πλευρά μόνο.
Υπόδειξη: Οι τρύπες στην επάνω πλευρά 
του συναρμολογημένου σιδηρόδρομου 
πόρτας είναι για να στερεωθεί το 
αέτωμα στην κορυφή του μπροστινού 
τοίχου αργότερα.

3 Τοποθετήσ τε  τους  σύρτες 
πόρτας  πάνω σ τους  οδηγούς 
από την άκρη του σιδηρόδρομου 
πόρτας όπως βλέπετε στην κάτοψη.

4 Αφήστε το κομμάτι αυτό στην άκρη 
για αργότερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Ένωση Σιδηρόδρομου Πόρτας (βαμμένο)

Βήμα 4
A17-GR

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση 
Σιδηρόδρομου Πόρτας

 6403 Ένωση Σιδηρόδρομου Πόρτας (1)
 9366 Σιδηρόδρομος Πόρτας (2)

ΒΗΜΑ

1
ΒΗΜΑ

2
Ο Μακρύς 
Σιδηρόδρομος Πάνω

Ο Κοντός 
Σιδηρόδρμος Κάτω

9366
9366

6403

66769

15

66769

ΒΗΜΑ

3

ΒΗΜΑ

4

118 1/8"   
 300,0 cm

118 1/8"   
 300,0 cm

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

Ο Μακρύς 
Σιδηρόδρομος 

Πάνω

Σύρτης 
Πόρτας

ΚΑΤΟΨΗ

6403
Βαμμένο Εξάρτημα

9366

9366



 

Βήμα 5
I18-GR

BHMA

1

8946

8936

8946

9367

BHMA

2

8946

8946

16

1 Συναρμολογήστε τις τέσσερις γωνίες 
του πλαισίου δαπέδου χρησιμοποιώντας 
δύο βίδες σε κάθε γωνία όπως 
απεικονίζεται. Στις μπροστινές γωνίες 
στερεώστε τα μπουλόνια διαμέσου 
από το κάτω μέρος με τα παξιμάδια στο 
επάνω μέρος.

2 Μετρήστε το πλαίσιο δαπέδου 
διαγωνίως. Όταν οι διαγώνιες μετρήσεις 
είναι ίσες, το πλαίσιο δαπέδου είναι 
τετράγωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν χρησιμοποιείται μια ξύλινη 

πλατφόρμα ή πλάκα σκυροδέματος 
μην στερεώνετε τα πλαίσια δαπέδου 

στη βάση σας αυτή τη στιγμή. Θα 
αγκιστρώσετε το κτίριο αφότου 

ανεγερθεί. 

• Διάταξη μπροστινού δαπέδου (1)
• 8946  Πλάισιο Πλαϊνού Δαπέδου (2)
• Διάταξη οπίσθιου δαπέδου (1)

• Εξαρτήματα που απαιτούνται για τη •
Πλαίσιο δαπέδου

Το πλαίσιο δαπέδου πρέπει να είναι 
τετράγωνο και ισόπεδο διαφορετικά 
δεν θα ευθυγραμμιστούν οι οπές.

Π Ι Σ Ω 
ΔΕΞΙΑ

ΠΡΟΣΟΨΗ

Όταν οι διαγώνιες μετρήσεις είναι 
ίσες το πλαίσιο δαπέδου είναι 
τετράγωνο

ΕΜΠΡΟΣ 
ΔΕΞΙΑ

Ισοπεδώστε



Βήμα 6
X19-GR

BHMA

1

5288

BHMA

3

BHMA

2

BHMA

4

5288

52885288

9342

9366

Αριστερά

Δεξιά

9342
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 5288 Γωνιακό Δοκάρι (4)
 Συναρμολόγηση Σιδηρόδρομου Πόρτας (1)
 Συναρμολόγηση Γωνίας Πίσω Τοίχου (1)
 9342 Γωνία Πλαϊνού Τοίχου (2)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Δοκάρια/Άνω Πλαίσια

1 Τοποθετήστε τα γωνιακά δοκάρια 
στις γωνίες του πλαισίου δαπέδου όπως 
βλέπετε στο σχέδιο. Στερεώστε κάθε 
δοκάρι στο πλαίσιο δαπέδου με δύο 
λαμαρινόβιδες. 
Στηρίξτε τα γωνιακά δοκάρια με 
σφήνες ή άλλο τρόπο μέχρι να έχουν 
τοποθετηθεί τα δοκάρια της πόρτας.

2 Στερεώστε το σύνολο σιδηρόδρομου 
πόρτας (οι τρύπες από πάνω) πίσω από 
την κορυφή των μπροστινών γωνιακών 
δοκαριών με 1 λαμαρινόβιδα σε κάθε 
γωνία. Δείτε το σχήμα.

3 Στερεώστε τη γωνία πίσω τοίχου 
πίσω από την εσωτερική κορυφή των 
πίσω δοκαριών με 2 λαμαρινόβιδες σε 
κάθε δοκάρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η υπόλοιπη συναρμολόγηση απαιτεί πολλές 
ώρες και περισσότερα του ενός άτομα. Μην 
συνεχίσετε πέρα από το σημείο αυτό αν δεν 

έχετε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσετε 
τη συναρμολόγηση σήμερα. Μία ημιτελής 

κατασκευή μπορεί να υποστεί σοβαρές 
ζημιές ακόμη και από ασθενείς ανέμους.

Τα κομμάτια του πάνω πλαισίου δίνουν 
σταθερότητα στους πλαϊνούς τοίχους και 
παρέχουν επιφάνεια για να στερεωθούν 
τα αετώματα που στηρίζουν την οροφή.

4 Συνδέστε τις γωνίες πλαϊνών τοίχων 
πίσω από την εσωτερική κορυφή των 
πλαϊνών δοκαριών με 2 λαμαρινόβιδες 
σε κάθε γωνία. Οι γωνίες των πλαϊνών 
τοίχων υπερδιπλώνουν στις γωνίες του 
πίσω τοίχου.

 Το πλαίσιο δαπέδου πρέπει να είναι 
  τετράγωνο και επίπεδο αλλιώς δεν 
  θα ευθυγραμμιστούν οι τρύπες.

ΠΙΣΩ

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΠΛΕΥΡΑΠΛΕΥΡΑ ΚΑΤΟΨΗ

Το Κοντό 
Μπράτσο Πάνω

Οι Γωνίες των 
Τοίχων Να Βλέπουν 
Μέσα στην Κατασκευή

Συναρμολόγηση 
Γωνίας Πίσω Τοίχου

Το Μακρύ 
Μπράτσο Πάνω

Το Κοντό 
Μπράτσο Κάτω

Το άνοιγμα 
βλέπει προς 
τα μέσα

ΜΠΡΟΣΤΑ



Βήμα 7
X20-GR

5287

1

BHMA

BHMA

2

7311

7311
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 5287 Δοκάρι Ένωσης (1)
 7311 Δοκάρι Πόρτας (2)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Δοκάρι Ένωσης/Δοκάρι 
Πόρτας

Τα δοκάρια της πόρτας ενισχύουν 
το άνοιγμα της πόρτας και παρέχουν 
ελκυστικό φινίρισμα. Τα δοκάρια της 
ένωσης στηρίζουν τους τοίχους.

1 Τοποθετήστε το δοκάρι της ένωσης 
στο κέντρο του πίσω τοίχου και συνδέστε 
με 4 λαμαρινόβιδες στη γωνία του πίσω 
τοίχου και 2 λαμαρινόβιδες στο πίσω 
πλαίσιο δαπέδου.

Υπόδειξη:  Μετρήστε τις τρύπες για 
να δείτε αν το δοκάρι είναι στο κέντρο 
της γωνίας.

2 Συνδέστε την κορυφή των δοκαριών 
πόρτας στον σιδηρόδρομο με 2 
λαμαρινόβιδες. Κάνετε το ίδιο και με 
το κάτω μέρος στο πλαίσιο. Η πλευρά 
με τα σημάδια βλέπει προς το κέντρο 
του κτιρίου. 

Η ΑΚΡΗ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΝΑ 
ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ

Λαστιχάκι



Βήμα 8
X21-GR

9344

22 1/16"

56,0 cm

9365

29 3/16"74,1 cm

9365
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 9344 Πλαϊνά Κουμπώματα (6)
 9365 Κανάλι Μπροστινού Τοίχου (2)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Αντηρίδες/Μπροστινό 
Κανάλι

Οι αντηρίδες παρέχουν την επιφάνεια 
όπου θα στερεωθούν τα υπόλοιπα πάνελ.

1 Ακολουθώντας τις διαστάσεις, 
μετρώντας από τις άκρες των γωνιών, 
τοποθετήστε μία αντηρίδα ανάμεσα 
σε κάθε δοκάρι γωνίας και ένωσης στην 
πίσω πλευρά του κτιρίου και 2 αντηρίδες 
ανάμεσα στα γωνιακά δοκάρια στα 
πλαϊνά. Τοποθετήστε την αντηρίδα μέσα 
στην πάνω γωνία και συνδέστε με μία 
λαμαρινόβιδα στην πιο κάτω τρύπα.

2 Αφήστε το κάτω άκρο (μεγάλη τρύπα) 
να ακουμπήσει έξω από το πλαίσιο 
δαπέδου. Μην σφίγγετε την τρύπα στη 
φάση αυτή. Επαναλάβετε τη διαδικασία 
για τις υπόλοιπες αντηρίδες γύρω γύρω 
στο κτίριο.

3 Στερεώστε το κανάλι μπροστινού 
τοίχου στη θέση του πίσω από τα δοκάρια 
της γωνίας και της πόρτας. Στερεώστε με 
τρεις λαμαρινόβιδες.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΠΑ

ΜΗΝ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ 
ΑΥΤΗ

ΣΦΙΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΗΡΙΔΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΡΥΠΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ



Βήμα 9
X22-GR

BHMA

2

BHMA

3

8719

8719

BHMA

1

BHMA

4

20

 8719 Πλαϊνά Πάνελ (6) Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Πλαϊνά Πάνελ

Κάθε βίδα στον τοίχο απαιτεί 
λαστιχάκι.

1 Σύρετε τα πλαϊνά πάνελ στα κανάλια 
των δοκαριών στις γωνίες και στις 
ενώσεις, με την επίπεδη πλευρά προς 
τα πάνω και την άλλη πλευρά προς 
τα κάτω ακουμπισμένη στο πλαίσιο 
δαπέδου. Πάντα να ακολουθείτε το 
σχέδιο αυτό. Συνδέστε το κάτω άκρο 
της αντηρίδας στο πλαίσιο δαπέδου 
με λαμαρινόβιδες. Σφίξτε το κέντρο 
στην αντηρίδα με λαμαρινόβιδες. 
Μην συνδέσετε ακόμη την πάνω άκρη. 

2 Εγκαταστήστε τα πλαϊνά πάνελ 
όπως πριν. Παρατηρήστε πώς πρέπει 
να υπερδιπλώνει η σχισμή στο 
κάτω άκρο την επίπεδη άκρη του 
τελευταίου πάνελ. Στερεώστε και 
τα δύο πλαϊνά πάνελ στην αντηρίδα 
στο σημείο που υπερδιπλώνονται.

3 Εγκαταστήστε τα πλαϊνά πάνελ στην 
κορυφή όπως και πριν.

4 Από το εσωτερικό της κατασκευής, 
στερεώστε τα πάνελ στα δοκάρια των 
γωνιών και της ένωσης με λαμαρινόβιδες.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για 
την απέναντι πλευρά της κατασκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσέξτε να τοποθετήσετε το σωστό 

πάνελ σε κάθε θέση όπως βλέπετε 
στο σχέδιο.

Το πλαίσιο δαπέδου πρέπει να είναι 
τετράγωνο και επίπεδο αλλιώς δεν 

θα ευθυγραμμιστούν οι τρύπες.

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΑΥΤΗ Η ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

Φροντίστε όπου 
επικαλύπτονται τα πλαϊνά 

πάνελ να μπαίνει μία 
μονή λαμαρινόβιδα.

Λαστιχάκι

Κάτοψη

Επίπεδο Άκρο

Κάτω Άκρο

ΜΠΡΟΣΤΑ



Βήμα 10
X23-GR

BHMA

2

BHMA

3
8737

BHMA

1

BHMA

4

8737

8736

8736

8737

8736
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1 Σύρετε τα πάνελ πίσω τοίχου 
στα κανάλια των δοκών της γωνίας 
και της ένωσης ώσπου να έρθουν 
στη θέση τους και στερεώστε τα 
με τα τμήματα του πίσω πλαισίου 
όπως είδαμε σε προηγούμενο βήμα.

2 Εγκαταστήστε τα πάνελ πίσω 
τοίχου για να ολοκληρώσετε κάθε 
τμήμα του πίσω τοίχου. Στερεώστε 
στην κορυφή το κέντρο του τελευταίου 
πάνελ στη γωνία πίσω τοίχου.

3 Σύρετε τα πάνελ μπροστινού 
τοίχου μέσα στα κανάλια των δοκών 
της γωνίας και της πόρτας. Αυτά τα 
πάνελ στερεώνονται από μέσα με 
λαμαρινόβιδες μέσα πάνω στα δοκάρια.

4 Εγκαταστήστε πάνελ μπροστινού 
τοίχου  για να ολοκληρώστε και 
τ α  δ ύ ο  μ π ρ ο σ τ ιν ά  τ μ ή μ α τ α .

 8736 Πίσω Πάνελ (6)
 8737 Μπροστά Πάνελ (6)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Πίσω/Μπροστά Πάνελ

ΜΠΡΟΣΤΑ

Στερεώστε Πάνω το 
Κέντρο του Τελευταίου 
Πάνελ στην Αντηρίδα.

Τα Μπροστινά Πάνελ 
Στερεώνονται στις Γωνίες 
και στα Δοκάρια Πόρτας 

από το Εσωτερικό

Στερεώστε το Πίσω Πάνελ 
στα Δοκάρια της Γωνίας 

και της Ένωσης Από Μέσα

ΜΠΡΟΣΤΑ



Βήμα 11
Y24-GR

BHMA

1

6001

6000
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Τα αετώματα μπαίνουν στην κορυφή 
του μπροστινού και του πίσω τοίχου για 
να υποστηρίξουν τις δοκούς οροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα αετώματα είναι πακεταρισμένα 

μαζί, το ένα μέσα στο άλλο και 
μπορεί εκ παραδρομής να τα 

περάσετε για ένα τεμάχιο. 
Διαχωρίστε τα με προσοχή πριν 

συνεχίσετε.

1 Ενώστε τις τέσσερις γωνίες δοκών 
οροφής  στα αετώματα με δύο 
μπουλόνια, λαστιχάκια και παξιμάδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το άκρο της γωνίας πρέπει να βλέπει 
προς το κέντρο του αετώματος και οι 
τρύπες που είναι πιο κοντά μεταξύ 

τους πρέπει να είναι από πάνω.

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση 
Αετωμάτων

 6000 Δεξί Αέτωμα (2)
 6001 Αριστερό Αέτωμα (2)
 5971 Γωνία Δοκού Οροφής (4)

Λαστιχάκι

Γωνία Δοκού Οροφής

ΜΠΡΟΣΤΑ



Βήμα 12
X25 ctr-GR

BHMA

2

BHMA

3

BHMA

1

(20) (5)
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1 Σηκώστε και στερεώστε ένα 
δεξί κι ένα αριστερό αέτωμα, υπό 
κλίση στη γωνία, στη γωνία του 
πίσω τοίχου με λαμαρινόβιδες.

Υπόδειξη:   Στο πίσω αέτωμα, 
χρησιμοποιείστε ένα μπουλόνι 
και  παξιμάδι  στο σημείο  της 
υπερδίπλωσης στη γωνία πίσω τοίχου. 
Στο μπροστινό αέτωμα, αφήστε 2 
λαμαρινόβιδες  πιο  κοντά στο 
κεντρικό μπράτσο του αετώματος.

2 Ενώστε το δεξί και αριστερό 
αέτωμα με ένα στήριγμα αετώματος 
με ένα μπουλόνι στην κάτω τρύπα μόνο.

3 Επαναλάβετε τα Βήματα 1 & 2 για 
το σιδηρόδρομο της πόρτας στην 
πρόσοψη της αποθήκης, με εξαίρεση τα 
στηρίγματα σιδηρόδρομου και σφίξτε 
όπως βλέπετε στο σχέδιο.

 Συναρμολόγηση Αριστερού Αετώματος (2)
 Συναρμολόγηση Δεξιού Αετώματος (2)
 6635 Στήριγμα Αετώματος (2)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Αετώματα/Στηρίγματα

6635 Στήριγμα 
Αετώματος

Στηρίγματα Σιδηρόδρομου 6228

Αέτωμα



1 Στερεώστε την κύρια δοκό οροφής στο 
στήριγμα του μπροστινού αετώματος.

2 Στερεώστε το άλλο άκρο της 
κ ύ ρ ι α ς  δ ο κ ο ύ  ο ρ ο φ ή ς  σ τ ο 
στήριγμα του πίσω αετώματος.

3 Στερεώστε τις μονές δοκούς οροφής, 
με τις μικρές τρύπες από πάνω, όπως 
βλέπετε στο σχέδιο με μπουλόνια και 
παξιμάδια.

 Κύρια Δοκός Οροφής (1)
 8474 Δοκός Οροφής (2)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Δοκοί ΟροφήςΒήμα 13
W26-GR

BHMA

2

BHMA

1

BHMA

3

Κύρια Δοκός Οροφής

8474 Δοκός Οροφής

24



Βήμα 14
X27-GR

BHMA

2

BHMA

1

1

2 3
4

5

6

7

8469

8

6

2

4

1

5

7

3 8469

65296529

8468

8468

6529 6529
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Η εγκατάσταση των πάνελ οροφής 
γίνεται καλύτερα με μία φορητή σκάλα. 
Αρχίσε εγκαθιστώντας τα πάνελ στην 
πίσω δεξιά γωνία της κατασκευής. Κάθε 
βίδα και μπουλόνι στην οροφή απαιτεί 
λαστιχάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετρήστε την κατασκευή διαγωνίως 
ξανά και κάνετε προσαρμογές ώστε 
να είναι η αποθήκη τετράγωνη και 

επίπεδη. Αυτό θα κάνει καλύτερη την 
εφαρμογή των πάνελ και θα πέσουν 

οι τρύπες σε μία ευθεία. 
Μην αγκυρώσετε το πλαίσιο 

δαπέδου.

1 Εντοπίστε όλα τα πάνελ οροφής 
με τον αριθμό τους και τοποθετήστε 
τα στο έδαφος στη σειρά δίπλα στην 
κατασκευή στην κατάλληλη θέση.

                                                    

2 Τοποθετήστε το δεξί πάνελ οροφής 
στην πίσω δεξιά γωνία και στερεώστε 
στο αέτωμα με 5 μπουλόνια και 
παξιμάδια και στις δοκούς οροφής με 
2 λαμαρινόβιδες. Μην στερεώνετε το 
κάτω άκρο των πάνελ στις γωνίες των 
πλαϊνών πάνελ στη φάση αυτή. 

Υπόδειξη: Να χρησιμοποιείτε τις βίδες 
με τη σειρά που δείχνει το διάγραμμα.

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Δεξί Πάνελ Οροφής  8468 Δεξί Πάνελ Οροφής (1)

8468 Δεξί Πάνελ Οροφής

Μπροστά
Λαστιχάκι

Μπουλόνι

ΑΕ
ΤΩ

Μ
Α

Παξιμάδι

Μπροστά



Βήμα 15
X28-GR

6529 Πάνελ Οροφής

Αφρώδης Μονωτική 
Ταινία

8469 Αριστερό Πάνελ Οροφής BHMA

2BHMA

Strips

BHMA

1

3

8468 Δεξί 
Πάνελ Οροφής

Κόψτε την Αφρώδη 
Μονωτική Ταινία 
και Τυλίξτε Από 

Κάτω
26

1 Εγκαταστήστε ένα αριστερό πάνελ 
οροφής στην πίσω αριστερή και στην 
μπροστινή δεξιά γωνία της οροφής. 
Εγκαταστήστε ένα δεξί πάνελ οροφής στην 
μπροστινή αριστερή γωνία της οροφής.

2 Κόψτε 4 κοντές λωρίδες 2'' (5,1 εκ) 
αφρώδους μονωτικής ταινίας και αφήστε 
τις στην άκρη. Καλύψτε την ένωση στην 
κορυφή με αφρώδη μονωτική ταινία. 
Ξετυλίξτε την ταινία και πιέστε τη στο 
άνοιγμα καθώς τοποθετείτε κάθε πάνελ 
οροφής. Μην κόβετε ακόμη την αφρώδη 
μονωτική ταινία.

3 Εγκαταστήστε 4 πάνελ οροφής με την 
αλληλουχία και στις θέσεις που βλέπετε 
σε προηγούμενη σελίδα. Μην στερεώνετε 
ακόμη τα κάτω άκρα των πάνελ στις 
γωνίες των πλαϊνών τοίχων. Συνεχίστε 
να καλύπτετε το άνοιγμα με αφρώδη 
μονωτική ταινία. Στερεώστε τα σημεία 
που υπερδιπλώνονται τα πάνελ που 
δεν θα χρησιμοποιηθούν ως κάλυπτρα 
κορυφογραμμής. Καλύψτε την κεφαλή του 
μπουλονιού με τις λωρίδες 2'' (5,1 εκ) της 
αφρώδους μονωτικής ταινίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το λυγισμένο άκρο του στενού πάνελ 

οροφής υπερδιπλώνεται από το φαρδύ 
άκρο του διπλανού πάνελ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν οι τρύπες στις δοκούς οροφής δεν ευθυγραμμιστούν 
με αυτές στα πάνελ οροφής, μετατοπίστε την κατασκευή 
από αριστερά στα δεξιά. Αν αυτό δεν βοηθήσει, μπορεί 

να μην είναι επίπεδη η αποθήκη σας.Χώστε σφήνες κάτω 
από τις γωνίες μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι τρύπες.

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση Οροφής
 8468 Δεξί Πάνελ Οροφής (1)
 8469 Αριστερό Πάνελ Οροφής (2)
 6529 Πάνελ Οροφής (4)

Μην στερεώνετε 
ακόμη.

Στερεώστε στην 
Επικάλυψη με 

Βίδα για Παξιμάδι.

Στερεώστε στην 
Επικάλυψη με 

Βίδα για Παξιμάδι.

Λαμαρινόβιδες στις 
Δοκούς Ορφης

Λαμαρινόβιδες 
στις Δοκούς 

Ορφης

ΜΠΡΟΣΤΑ



1 Ε γ κα τασ τ ή σ τ ε  το  κά λυ π τρ ο 
κορυφογραμμής στο ολοκληρωμένο 
τμήμα της οροφής χρησιμοποιώντας 
μπουλόνια. Μην στερεώνετε τα άκρα 
του καλύπτρου κορυφογραμμής 
μέχρι να σας δοθεί σχετική οδηγία.

2 Στερεώστε την κάτω άκρη των 
πάνελ στις γωνίες των πλαϊνών τοίχων 
με λαμαρινοβιδες και λαστιχάκια.

3 Στερεώστε το πλαϊνό φινίρισμα 
οροφής στο πιο χαμηλό άκρο των 
πάνελ οροφής σε κάθε πλευρά της 
κατασκευής με λαμαρινόβιδες σε κάθε 
σημείο που υπερδιπλώνονται τα πάνελ.

4 Με τον αντίχειρα και τον δείκτη, 
λυγίστε την κάτω πατούρα του πλαϊνού 
τελειώματος στη γωνία προς τα μέσα 
τόσο ώστε τα καπάκια του δεξιού και 
αριστερού φινιρίσματος να μπουν 
πάνω στη δεξιά και αριστερή γωνία 
αντίστοιχα.

5 Στερεώστε τα καπάκια φινιρίσματος 
οροφής με το πλαϊνό φινίρισμα 
χρησιμοποιώντας μία λαμαρινόβιδα.

6 Στερεώστε το άκρο του πάνελ 
οροφής, το καπάκι κορυφογραμμής 
και το κάλυπτρο μαζί με βίδες και 
παξιμάδια. Στερεώστε το άλλο καπάκι 
κορυφογραμμής με τον ίδιο τρόπο.

 8461 Κάλυπτρο Κορυφογραμμής (1)
 8482 Πλαϊνό Φινίρισμα Οροφής (2)

 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Κάλυπτρο/Φινίρισμα 
Οροφής

Βήμα 16
W29-GR

BHMA

1

BHMA

2

Σπρώξτε την Πατούρα 
Προς Τα Μέσα για να 

Εφαρμόσει Εσωτερικά του 
Καπακιού Φινιρίσματος 

Οροφής.

8461

Πλαϊνό Φινίρισμα Οροφής

Καπάκι Κορυφογραμμής

5

BHMA BHMA

3

8482

6

Καπάκι Φινιρίσματος 
Οροφής

8482

BHMA

4
BHMA

27



Βήμα 17
BB30-GR

BHMA

6301

BHMA

BHMA

5

4

3

66382

66382  

10497
66045

3719

66382

6301

3719

66045

66045
3719

BHMA

1

BHMA

2

BHMA

6

10497

10497

10497

66382  

66382  

6301
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 Τα Αναγκαία Εξαρτήματα Για 

Συναρμολόγηση Πόρτας

 3719   Στήριγμα Λαβής Πόρτας (2)
 10472 Δεξιά και Αριστερή Πόρτα (2)
 10497 Οριζόντιο Στήριγμα Πόρτας (4)
 6301   Κάθετο Στήριγμα Πόρτας (2)

ΚΑΤΟΨΗ

Οριζόντιο 
Στήριγμα Πόρτας

Πόρτα

Λαστιχάκι

Οδηγός

10472 
Δεξιά Πόρτα

 
10472 

Αριστερή 
Πόρτα

Τα βήματα στη σελίδα αυτή περιγράφουν 
πώς να συναρμολογήσετε τη δεξιά 
πόρτα. Θα ακολουθήσετε ακριβώς 
την ίδια διαδικασία για την αριστερή 
πόρτα. Κάθε μπουλόνι και βίδα στην 
πόρτα απαιτεί λαστιχάκι. Ακολουθείστε 
ως εξής:

1 Ετερεώστε το στήριγμα λαβής και τη 
λαβή στην πόρτα με 1 μπουλόνι όπως 
βλέπετε στο σχέδιο. Μην σφίγγετε 
ακόμη το μπουλόνι.

2 Ταλαντευστε το στήριγμα της 
λαβής της πόρτας προς τα πάνω 
προς την τρύπα στο κέντρο της 
πόρτας και βάλτε μία λαμαρινόβιδα.

3 Κρατήστε το κάθετο στήριγμα πόρτας 
κόντρα στο κέντρο της εσωτερικής 
επιφάνειας της πόρτας και γυρίστε 
τη λαμαρινόβιδα για να κρατάει 
αυτό και το στήριγμα της λαβής στη 
θέση τους. Στερεώστε στην πόρτα 
στις θέσεις πάνω και κάτω από τον 
κεντρικό σύνδεσμο με 2 λαμαρινόβιδες.

4 Εισάγετε και δεύτερο μπουλόνι στη 
λαβή της πόρτας και σφίξτε τα και τα δύο.

5 Τοποθετήστε ένα οριζόντιο στήριγμα 
πόρτας πάνω στο πάνω και το κάτω άκρο 
και σφίξτε με 1 μπουλόνι στο κέντρο.

6 Ενώστε τους κάτω οδηγούς πόρτας 
και τα μπουλόνια όπως βλέπετε στο 
σχέδιο.

7 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 για 
την αριστερή πόρτα.



Βήμα 18
A31-GR

STEP

1
STEP

2

STEP

3

STEP

4
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• Εξαρτήματα που απαιτούνται για τη •
Εγκατάσταση & Ρύθμιση της πόρτας

• Συναρμολόγηση της δεξιάς 
   πόρτας (1)
• Συναρμολόγηση της αριστερής 
   πόρτας (1)

1 Από το εσωτερικό μέρος του κτιρίου, 
βάλτε το κάτω μέρος της συναρμολόγησης 
δεξιάς πόρτας (στα αριστερά σας όταν 
βρίσκεστε εντός του κτιρίου) πίσω από 
τον παραστάτη πόρτας στη ράγα του 
πρόσθιου πλαισίου.

2 Τοποθετήστε το επάνω μέρος της 
πόρτας έτσι ώστε οι οπές στην πόρτα 
να ευθυγραμμιστούν με τις οπές στις 
ολισθήσεις της πόρτας. 

3 Στερεώστε την πόρτα στις ολισθήσεις 
της πόρτας χρησιμοποιώντας δύο βίδες 
13 mm (#10Bx1/2") ανά ολίσθηση 
πόρτας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι οπές στις ολισθήσεις πόρτας σας 
επιτρέπουν να ρυθμίσετε τις πόρτες. 

Τοποθετήστε την πόρτα στις οπές που 
βρίσκονται στη μέση.

4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 1 έως 3 
για την αριστερή πόρτα.

Οριζόντιο στήριγμα πόρτας
Αέτωμα 

#10Bx1/2" (13 mm)
Βίδα

Ο λ ί σ θ η σ η 
πόρτας

Οπές ρύθμισης

Οι οπές ρύθμισης 
επιτρέπουν στις πόρτες 
να συναντηθούν εξίσου 

κατά το μήκος τους

Δεξιές  
πόρτες

αριστερές  
πόρτες

Διάταξη πλαισίου μπροστινού δαπέδου

Ράγα πόρτας

Ολίσθηση πόρτας

Πό
ρτ

α

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ιδιοκτήτη 
και τις οδηγίες συναρμολόγησης για 

μελλοντική αναφορά. 



Αγκίστρωση και πλαίσιο δαπέδου

Αγκίστρωση 

Αγκίστρωση του κτιρίου σας αυτή τη στιγμή.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ
Η σκουριά είναι μια φυσική οξειδωτική διαδικασία που 
συμβαίνει όταν το γυμνό μέταλλο εκτίθεται σε υγρασία. 
Οι προβληματικές περιοχές περιλαμβάνουν οπές βιδών, 
ατελείωτα άκρα, ή όπου συμβούν γρατσουνίσματα 
και χάραξη στην προστατευτική επικάλυψη μέσω 
φυσιολογικής συναρμολόγησης, χειρισμού και χρήσης. Ο 
προσδιορισμός αυτών των φυσιολογικών προβλημάτων 
σκουριάς και η λήψη ορισμένων απλών προφυλάξεων για 
την προστασία έναντι της σκουριάς μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση ανάπτυξης της σκουριάς, ή να τη σταματήσει 
γρήγορα αμέσως μόλις εμφανιστεί. 

1. Αποφύγετε τη χάραξη ή την απόξεση της επιφάνειας 
επικάλυψης, μέσα και έξω.

2. Χρησιμοποιήστε όλες τις ροδέλες που παρέχονται. 
Εκτός από την προστασία έναντι διείσδυσης κακοκαιρίας, 
οι ροδέλες προστατεύουν το μέταλλο από το να ξυστεί 
από τις βίδες.

3. Διατηρήστε την οροφή, την περίμετρο της βάσης και 
τις ράγες της πόρτας χωρίς υπολείμματα και φύλλα που 
μπορεί να συσσωρευτούν και να κρατήσουν υγρασία. 
Αυτά μπορεί να προκαλέσουν διπλή ζημιά επειδή 
βγάζουν οξύ καθώς σαπίζουν. 

4. Διορθώστε την απόξεση ή τις χαράξεις και κάθε 
περιοχή ορατής σκουριάς όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δεν έχει υγρασία, λάδι, 
σκόνη ή λέρα και μετά απλώστε μια λεία στρώση από 
υψηλής ποιότητας μπογιάς διόρθωσης. 
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