


















EST                               Palju õnne uue kasvuhoone puhul! 
 

 

Lugupeetud klient! 
 

Palju õnne uue Juliana kasvuhoone puhul! 
 

Kogu juhend koos jooniste ja videotega on üleval meie 
kodulehel iga mudeli juures. 

Kodulehelt leiate alamjaotuse “Videod ja juhendid” alt 
ka terve rea videoid, mis näitavad kasvuhoone 
paigalduse erinevaid etappe.  

 

Jälgige samm-sammult juhendit. Kasvuhoone profiilid 
on pakendis nummerdatud ja pakendatud vastavalt 
sellele, kuidas on juhendis kokkupanemise järjekord.  

Pange ühekorraga kokku ühe paki sisu.  

Kruvid, mutrid jm kinnitusvahendid on kasvuhoonega 
kaasas (vt ka lk 13.). 

 

Joonistel on sümbolitega tähistatud, kas vaatame  

kasvuhoonet seestpoolt  

või väljaspoolt.  

 

TURVALISUS: 

 paigaldage kasvuhoonet ainult kuiva ja 
tuulevaikse ilmaga; 

 klaaside käsitsemisel kasutage töökindaid. Palun 
hoidke lapsed ja koduloomad klaasimistööde 
juurest eemal. Klaaside ääred on teravad. Kui 
juhtub, et klaas puruneb, korjake kohe killud 
kokku ning utiliseerige klaasijäägid. Soovitatav 
on klaaside ja vedruklambrite käsitsemisel 
kanda ka kaitseprille; 

 redelid asetage tasasele pinnale;  

 kasvuhoone montaaž  sujub paremini vähemalt 
kahe inimese koostöös.  

 

LK. 12. TÖÖRIISTAD: 

kasvuhoone montaažiks on vajalikud lk. 12 märgitud 
tööriistad.  
 

LK. 14-15. VUNDAMENT: 

kasvuhoone karkass on pakendatud ilma alusraamita. 
Eraldi saab tellida juurde kasvuhoonele täpselt sobiva 
alusraami, mis on hõlbustab paigaldamist. Nii on 
kasvuhoone stabiilsem ja tugevam.  Madala lävepaku 
paigaldamisega ei teki lisatööd. 

 

Kes soovib, ehitab ise vundamendi. Ka koos 
alusraamiga saab paigaldada ettevalmistatud 
vundamendi peale. NB! Jälgige, uksepakk on madal! 

Kui teete ise vundamendi, siis juhendis antud mõõdud 
on välismõõdud.  

 

Juliana alusraamiga paigaldades vajate ca 75-90 l 
betooni ning plastikust või betoonist torusid (läbimõõt 
10-15 cm, pikkus/sügavus ca 80 cm). Torud tuleb 
kaevata maapinna külmumissügavuseni (ca 80 cm), 
alusraami küljes on ankru moodi vaiad, mis 
betoneeritakse torudega maa sisse. Keerake enne 
betoneerimist ankruvaiade aluminised otsad harali, 

nagu näidatud joonisel 1. Alusraam peab olema täiesti 
loodis ning täisnurkne. Lõpuks kontrollige, kas 
mõlemad diagonaalid on sama pikkusega. Ka esimese 
ja tagumise seina laïus peab olema sama. 

 

kui ehitate ise vundamendi, siis puurige karkassi 
alumistesse profiilidesse kõikide püstiste profiilide 
vahele 7mm augud, ning kruvige karkassi profiil 
vundamendi külge. 

 

Kui kasutate Juliana originaalalusraami, kinnitage 
karkass alusraami külge iga vertikaalse posti juures 
klambriga (joonised  B/C).  

 

LK. 16-27. MONTEERIMISE JÄRJEKORD: 

pange kasvuhoone detailid valmis, nii nagu näidatud 
joonisel, ning monteerige osad etteantud järjekorras.  

Kinnitusmutrid pingutage alles siis, kui karkass  on 
koos. 

 

LK. 26-29. UKSED JA AKNAD: 

Et monteerimine oleks kergem, õlitage uksekruvisid. 
Akende klaasid paigaldatakse kohe koos profiilidega. 
Ustel pane kõigepealt kokku raamid ja siis lisage 
klaasid. 

 

LK. 30-33 KLAASIDE PAIGADUS: 

NB! Enne klaaside paigaldamist veenduge, et karkassi 
seinad on loodis, ning uksed-aknad liiguvad vabalt. 

 

Kõige mugavam on paigaldada klaasid sellises 
järjekorras:  

aknad-uksed-katus-otsaseinad-küljeseinad. 

 

Pange tihend 411-82 punktiiriga märgitud 
profiilidesse. Paigaldage korraga üks klaas.  

 

GR liistud paigaldage nagu näidatud lk. 30-31. Pange 
liistude ülemine osa alumiiniumprofiili taha terve 
klaasi pikkuses ja siis vajutage liist ülevaltpoolt kinni. 

 

Nüüd on kasvuhoone paigaldatud. Pange veel tähele 
järgmiseid asju:  

 

HOOLDUS: 

 õlitage uksehingi ja lukku; 

 puhastage aeg-ajalt katuserenne; 

 kontrollige, kas aknad liiguvad vabalt; 

 vahetage välja katkised klaasid;  

 puhastage kasvuhoonet nii kevadel kui sügisel,  
kasutage desinfitseerivaid vahendeid (Juliana 
kasvuhoone biopesemisvahendeid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALVEL: 

 lumerohketel talvedel toestage seestpoolt 
kasvuhoone keskelt katus ning eemaldage suur 
lumi;  

 vaadake, et teiste hoonete katustelt või suurte 
puude pealt ei kukuks suurt hulka lund 
kasvuhoonele; 

 kui olete paigaldanud akendele automaatsed 
aknaavajad, kruvige maha  automaatsete 
aknaavajate silindrid ning hoiustage neid toas; 

 kinnitage  automaatsed aknaavajad pakendis 
kaasas olnud punase takjapaelaga, et 
aknaluugid talvel paigal püsiks; 

 veenduge, et tuul ei pääseks uksi ja aknaid 
liigutama.  

 

VESI JA KONDENSAAT: 

 kasvuhoone ei ole võrreldav tavaliste ehitistega, 
ikka võib kuskilt vett läbi tilkuda ja sisepindadele 
kondensaati koguneda; 

 kondensaadi teket saab vältida hoolika 
tuulutamisega. 

 

KINDLUSTUS: 

 kodukindlustust tehes soovitame kindlustada ka 
kasvuhoone. 

 

GARANTII: 

 kasvuhoone karkassi detailide tootmisvigadele 
kehtib 12-aastane garantii; 

 garantii ei laiene klaasile, transpordile, 
paigaldusele; 

 värvitud osadele kehtib 2-aastane garantii, 
värvitud osadel võib esineda väikseid 
kriimustusi, mis on tekkinud detailide 
riputamisel pulbervärvimise käigus; 

 garantii ei kehti, kui kasvuhoone ei ole 
paigaldatud vastavalt juhistele.  

 

KAEBUSED: 

Juliana tehasel on kõrged kvaliteedistandardid, kõik 
selleks, et Teie Juliana Halls kasvuhoone oleks veatu. 
Kui siiski ilmenvad puudused, pöörduge kohe oma 
kasvuhoone müüja poole. Kirjeldage täpselt, milles 
viga seisneb, täpsustage kasvuhoone tüüp, vigase 
detaili number ning kasvuhoone kvaliteedikontrolli 
number.  

 
Värvitud profiilide otsad võivad olla läikivad, samuti 
võib olla näha pulbervärvimise tehnoloogiaga 
kaasnevaid tehnilisi märke, neid ei jää kokkupandud 
kasvuhoone juures näha.   

 

Loodame, et Juliana kasvuhoone pakub Teile pikkadeks 
aastateks rõõmu! 
 

Lugupidamisega 

Anu Poed OÜ 

Juliana Drivhuse A/S 

www.kasvuhooned.ee 

www.juliana.ee 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kasvuhooned.ee/
http://www.juliana.ee/
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