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Palun hoidke käesolev
kokkupanemisjuhend alles.
 

Nüüd olete ühe paremat sorti alumiiniumkasvuhoone 
omanik. Loodame, et järgnevad juhised osutuvad kasulikuks. 
Alumiinium on igas mõttes üks paremaid materjale ning hea 
hinna-kvaliteedi suhtega. Ta ei paisu, ei tõmbu kokku, ei veni 
ega roosteta. Aja jooksul alumiinium muutub hallimaks ja 
välimuselt karmimaks, kuid see on alumiiniumi enda 
kaitsekiht.  

 

Kõik kasvuhoonega kaasasolevad kokkupanemisosad on 
kas roostevabast terasest, alumiiniumist või 
roostevabaks töödeldud. Kasvuhoone katusel on 
kasutatud kahekihilisi polükarbonaatplaate ning seinad, 
uksed ja luugid on kaetud karastatud klaasiga. 
Polükarbonaatplaatide üks külg on kaetud  UV-kaitse 
kihiga, mis hoiab ära plaatide tumedamaks ja hapraks 
muutumise päikesekiirte mõjul. See UV-kaitseks 
mõeldud pool on märgistatud ja peab jääma väljapoole. 
Polükarbonaat kaitseb liigse (keskpäevase) kuumuse 
eest, samas hoiab jahedamatel päevadel sooja, on 
vastupidav purunemisele, teda on turvaline käsitseda. 
Polükarbonaat hajutab päikesevalgust ning hoiab nii taimi 
ärakõrbemise eest. Loodame, et veedate oma uues 
kasvuhoones palju õnnelikke tunde! 

 

Soovitame kasvuhoonet kokku panna 
vähemalt kahekesi. 

 
Kandke kogu aeg kindaid, kui töötate 
polükarbonaatplaatidega või klaasidega - servad võivad  

olla teravad. Katkiläinud klaas on ohtlik, klaasipuru tuleb 
kohe ära koristada. 
Kandke alati kaitseprille ning järgige tööriistu kasutades 
nende tootjatepoolseid ohutusjuhendeid.  

 

PAIGALDUS 
Enne paigaldamist kontrollige nimekirjade järgi, kas kõik 
vajaminevad osad on olemas.  
Palun ärge ajage juba avatud pakke segamini.  

 

ASUKOHA VALIMINE 
x Valige kasvuhoone jaoks päikeseline, võimalikult 

tuule eest kaitstud asukoht. 
x Tugeva tuule ajal sulgege uksed ja luugid. Paksu 

lumekatte korral puhastage katus lumest, vajadusel 
toestage katust.  

x Alusraami jalad peavad olema betoneeritud maapinda 
külmumispiiri sügavuselt.  

x Arvestage erinevate ehitiste püstitamisega seotud 
ettekirjutuste ja seadustega. 

 

HOOLDUS 
Hoidke oma kasvuhoone puhas, pesemiseks kasutage 
leebeid pesuvahendeid, mis ei kahjusta alumiiniumraami, 
liiste ega tihendeid. Soovitame Juliana kasvuhoonete bio-
pesemisvahendeid. 
 

NB! 
Soovitame majapidamist kindlustades lisada kindlustuse 
juurde ka kasvuhoone.  

 

 
1,8m kõrgune treppredel 
mõõtelint 
puit- või kummihaamer 
ristpeakruvikeeraja 
10mm ja 17mm mutrivõtmed, head on kätte 
hästiistuvad padrunvõtmed 
kipsinuga 

 

NB! 
Kui ei ole teisiti öeldud, siis kõik kasutatavad 

poldid on tavalised 11mm poldid.  
Kõik joonised vaatavad kasvuhoonet seestpoolt, 

välja arvatud need joonised, kus on märgistatud 
erinevalt.   

. 
 

 

 
SAMM A. ALUSRAAMI KOKKUPANEK 
Veendu, et aluspind on tasane ja loodis. Alusraam on 
galvaniseeritud terasest. Kasvuhoone karkass 
kinnitatakse alusraami külge klambritega. Väga tuulistel 
ja kaitseta kohtades soovitame puurida lisaks augud nii 
karkassi profiili kui ka alusraami sisse ja kinnitada 
kasvuhoone alusraami külge ka poltide ja mutritega. 
Vaadake, et klaaside paigaldamiseks jääb ruumi.  
Kui soovite ise vundamenti ehitada, jälgige mõõte, mis 
on toodud A osas. Karkassi kinnitamisel 
endavalmistatud vundamendi peale, veenduge, et 
klaaside paigaldamiseks jääb ruumi.  
Kui  kasutate terasest alusraami, kinnitage uksepaku osa 
14205 alusraami välisküljele 
 
 

SAMM 1 KÜLGEDE KOKKUPANEK (PAKEND 
NR 1) 

Sättige profiilid maapinnale ning kruvige kergelt kokku. 
Jätke meelde, et panete 134 poldid ikka püstise profiili 
50003 ja 50002 sisse valmis selleks, et hiljem kinnitada 
osad 50007 ja 14206. 
Pange nii kokku ka 4 järgmist külge.  
 

SAMM 2 UKSEGA KÜLJE KOKKUPANEK 
(PAKEND NR 2) 

Asetage profiilid maapinnale ja kruvige kergelt kokku, 
asetage poldid 134 profiilidesse 50002 ja 50003, selleks, et 
hiljem nendega kinnitada osad 14207, 14208 ja 14211. 

 
 

SAMM 3 KOKKUPANEK 
Ühendage küljed nii nagu näidatud joonistel tähistega J, K ja 
L.  
Tõstke karkass ettevalmistatud alusraami peale ja kinnitage 
kergelt.  
Kontrollige, et karkass oleks loodis ja vertikaalne, siis 
pingutage poldid.  

 

JUHEND EST 



SAMM 4 KATUS (PAKEND NR 4) 
Asetage osad 14212 ja 14123 maapinnale. Mõõtke 
hoolega ja nii nagu joonisel näidatud, märkige pliiatsiga 
ära tipukoonuse 14221 asukoht ning poltide asukohad 
profiilidel 14124. Korrektne ja täpne paigaldus on väga 
oluline, siis istuvad polükarbonaatplaadid pärast hästi.  
Kinnitage keskmise koonuse külge kaks profiili 14212 ja 
kesmised profiilid 14213. Vaadake, et profiilid oleksid 
koonuse all lükatud nii kaugele kui varasemalt tehtud 
märgised, ning pingutage poldid. 
Sobita profiilid 14214 profiilide 14212 külge nii, et 
poltide keskkohad on samal joonel varem tehtud 
märkidega. Nüüd saab paika panna profiilid 14213. 
Jätkake paigaldamist vastasasuva sektsiooniga, toetage 
esimene sektsioon õige nurga all vastu seina, nii et osad 
14212 ja 14213 lebavad maapinnal.  
Nüüd tõstke kahe inimesega valmispandud kaks 
vastastikust sektsiooni seinte peale omale kohale ning 
kinnitage poltidega nagu näidatud joonisel. 
Ülejäänud profiilid 14212, 14213 ja 14214 paigaldage 
treppredeli pealt.  

 

 

SAMM 5 UKSED (PAKEND 5) 
Asetage kaks ukseosa 50015 maapinnale ja pange 6 polti 
kummagi profiili soonde koos seibidega 00131. 
Vajutage klaasimistihend 0411 iga püstise ukseprofiili 
klaasi soone sisse (Q). Lõigake pikiprofiilide otstest 
tihend mõõtu, samuti lõigake lahti keskelt,  rist- ja 
pikiprofiilide ühinemiskohast.  
Alustage ukse kokkupanemist ühest otsast, ning 
kasutades juba pikiprofiilide soontes olevaid polte, pane 
paigale teised ukse osad selles järjekorras: 

1. alumine profiil 14217 
2. keskmine profiil 14216 
3. ülemine profiil 14215 

Kui paigaldate alumist liistu 1421, vaadake, et püstiste 
profiilide otsad asetuvad alumise liistu väljaspool olevasse 
soonde (joonis Q). 
Keskmise ja ülemise rõhtliistu paigaldamiseks pange 
kohale ka ukseklaasid ülesliikumise järjekorras. 
Pange paika püstised klaasiliistud 14233. 
Vaadake klaasimise joonist SAMM 7 leheküljel, sealt on 
näha, millise suurusega klaasid kuhugi lähevad.  
Enne poltide-mutrite lõplikku pingutamist vaadake, et 
uksed oleksid loodis. Seda saab kontrollida, vaadates, et 
diagonaalid on ühepikkused.  
Kinnita alumise liistu külge lõdvalt kaks ratast ning 
detailid 14224, kasutage selleks polte, seibe ja mutreid 
(joonis Q). Need poldid pingutatakse, kui uks on ette 
tõstetud.  
Kinnitage ülemise ukseliistu külge plastikust uksesuunajad 
14243, kasutage kruvisid 00229, paigalage kruvid altpoolt 
(joonis P). 
Korda sama teise uksega. Nüüd on uksed koos, asetage 
uksed kõrvale kuni hilisema paigaldamiseni. 
 

 

SAMM 6 TUULUTUSLUUGID (PAKEND 6) 
Tuulutusluukide asukoht on määratud aukudega, mis 
asuvad detaili 14209 keskosas. 
Võtke ära diagonaaltugede 50007 ülemised mutrid ja 
paigaldage detailid 14219 14206 tagumisele küljele  
(joonis R). Pange mutrid tagasi, aga ärge veel pingutage.  
Soojendage tihend 14263 toatemperatuurini, katke klaasi 
alumine äär tihendiga, ärge venitage. 
Tehke terava noaga lõige tihendisse natuke enne 
klaasinurka (joonis S), pöörake tihend ümber nurkade 
külgede peale ja sättige tihend klaasinurga juures nii nagu 
joonisel T.  
Asetage luugi alumine profiil 00915 klaasile ja koputage 
puidust või kummist haamriga õrnalt paika (joonis U). 
Pange paika luugi külgmised tihendid ja profiilid 14220 ja 
14222 ning kinnitage need alumise profiili 00915 külge 

kruvidega 1106.  
Katke luugi ülemine osa tihendiga, lõigake tihend nii, et 
tihendi otsad kohtuvad keskel. Asetage kohale ülemine 
profiil 14247 ja kinnitage kruvidega 1106.  
Enne kruvide lõplikku pingutamist veenduge, et luuk oleks 
täisnurkne. Seda saab teha, mõõtes, kas diagonaalid on 
võrdse pikkusega.  
Kui tihendid on raami alt välja tulnud, lükake puupulgaga 
tagasi. 
Kinnitage 14275 ja 14218 omavahel poltidega, lükake see 
kooslus luugi ülemise liistu 14247 peale, nii tekib luugile 
hing. 
Korrake sama protseduuri ka ülejäänud luukidega.  
 

 

SAMM 7 KLAASIDE JA POLÜKARBONAAT-
PLAATIDEGA KATMINE 
Palun lugege veelkord üle kasvuhoone ohutusega seotud osa. 
Veenduge, et polükarbonaatplaatide UV-kaitsekihiga pool on 
väljaspool.  
 

Vaadake ka Atriumi katuseplaatide paigaldusvideot: 
https://www.youtube.com/watch?v=aKmL_a7VILE&index=6&lis
t=PLDDBthYggyHZ0wKFhLlEvxG2eL5jVHY7z 
 

 

KATUSE KATMINE 
Asetage alumiiniumliistud 14234 ja 14250 
polükarbonaatplaatide alumistele äärtele. Kasutades trepp-
redelit, asetage plaadid 23011, 23012 ja 23013 katusele 
nagu näidatud joonisel 7. Ise seiske redelil kasvuhoone sees. 
Paluge, et teine inimene toetab samal ajal redelit.  
Vaadake, et kõik katusepaneelid on ilusasti paigas ning 
kinnitage nad kasutades kinnitusliiste 14230 ja 14231. 
Vajutage kinnitusliiste kinni sammhaaval vaheldumisi 
mõlemalt plaadi küljelt. Vaadake, et polükarbonaatplaadi 
alumine äär istub räästaprofiili sees. 
Viimane katusepaneel koosneb kahest osast, 23014 on 
ülemine ja 23015 alumine. Asetage tihend 14236 ülemise 
poole alumisele osale ja asetage katusele nii nagu eelmised 
plaadid. Plaadi kinnitusliist on ühes tükis kogu paneeli 
pikkuses.  
Pange paika katusekoonuse polt, seib ja mutter ning 
kinnitage koonus kasvuhoonele altpoolt (joonis W).  
Viige trepp-redel kasvuhoonest välja ning kinnitage viimase 
paneeli alumine osa 23015, samal ajal jälgides, et ülemine 
osa on täielikult liistuga kinni. Vajutage kinni ka liistu 
alumised osad.  
 

 

SAMM 8 VIIMISTLUS 
Tõstke kohale tuulutusluugid ning kinnitage läbi aukude, mis 
on 14209 detaili sees, kasutage polte 00136. Vaadake, et 
mutrid 00697 kinnitatakse kasvuhoone seestpoolt (joonis 
Z). 
Kinnitage luugiavaja 00450 oma kohale luugi alumise profiili 
külge, ning kinnitage kaks kinnitusposti 451 luugialuse detaili 
14219 külge (joonis Z). Korrake sama teiste luukide juures. 
Pange paika uksed, selleks paigaldage plastikust 
uksesuunajaid räästaliistu soonde, ning siis aseta liugrattad 
oma siinile.  
Pange paika uksestopperid 14224, nii, et nad on liugrataste 
siini all. Pingutage poldid. 
Pange paika uksekäepide (joonis AA). 
Kontrollige, et kõik poldid on turvaliselt pingutatud.  
Kinnitage kasvuhoone sisse sildid tootja nimega ning 
meeldetuletusega puhastada kasvuhoone paksust lumest.  

 
Lugupidamisega 
Anu Poed OÜ 
Juliana Drivhuse A/S 
www.kasvuhooned.ee 
www.juliana.ee 
www.juliana.com 
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