
 Návod k použití zahradního fóliovníku  

Instrukce k montáži fóliovníku 

Před samotnou montáží konstrukce si vyčleňte dostatečný prostor pro pohodlnou a bezpečnou montáž. 

Fóliovník stavte vždy na pevném a rovném podkladu. Nesmí dojít ke křížení nebo jiné deformaci 

konstrukce, což by bránilo správnému upevnění fólie a následnému bezpečnému používání fóliovníku. Při 

montáži konstrukce fóliovníku postupujte dle přiloženého náhledu, kdy všechny části konstrukce jsou 

očíslovány a zakresleny jejich pozice. Všechny spoje, které jsou sešroubovány pečlivě dotáhněte 

přiloženým klíčem. Zabráníte tak možnosti následného poškození konstrukce. 

 

Postup před instalací folie 

Před instalací folie je nutné, aby konstrukce fóliovníku byla umístěna na pevném a rovném povrchu. Zipy 

na vchodech musí jít po natažení folie zapnout lehce bez použití síly. Folii instalujte v teplý a slunečný 

den. Po instalaci folie je nutné počkat 20 až 30 minut, aby došlo k prohřátí vzduchu uvnitř fóliovníku. Po 

změknutí fólie můžete přistoupit k jejímu vypnutí. Po instalaci folie doporučujeme obsypat přesahy folie 

po obvodu fóliovníku zeminou nebo zatížit kameny. Tím zabráníme možnosti pronikání větru pod 

fóliovník. 

 

Zásady používání fóliovníku 

Fóliovníky neinstalujte v místech, kde vane silný vítr. V Čechách stejně tak obecně v celé Evropě převažují 

větry západní. Nejlepším místem pro instalaci fóliovníku je prostor krytý od západu živým plotem, stěnou 

nebo jinou překážkou snižující sílu větru. V případě, kdy hrozí silné poryvy větru a fóliovník stojí na 

nekrytém místě, je nutné bezodkladně folii sundat. S ohledem na velké plochy fóliovníku a nedostatek 

náležitého upevnění může v případě silných větrů dojít k poškození konstrukce i opláštění. Nenechávejte 

otevřené vstupy dveří a oken fóliovníku při silném větru, může dojít k poškození některých jeho částí. V 

zimním období je bezpodmínečně nutné odstranit z konstrukce folii. Nahromaděný sníh a mráz může 

způsobit poškození folie i konstrukce. 

V případě velkých veder dochází k ohřívání konstrukce fóliovníku na vysokou teplotu. Proto je nutné ve 

vlastním zájmu odizolovat místa bezprostředního kontaktu folie s ocelovou konstrukcí (např. kartonem, 

nebo jiným vhodným způsobem), aby se zabránilo poškození folie. Výše uvedené poškození folie 

nepodléhá výměně ani záruční opravě. 

 

 

Záruční podmínky 



Konstrukce fóliovníku není koncipovaná pro dodatečné zatížení spojené s pěstováním rostlin. Rostliny se 

doporučuje uchycovat na samonosné tyčky. Nedoporučuje se zavěšovat rostliny na konstrukci fóliovníku, 

což by mohlo zapříčinit její poškození. 

Mechanická poškození zahradního fóliovníku způsobená v Čechách běžně se vyskytujícími prudkými 

bouřkami, krupobitím, sněžením nebo silným větrem a přívalovými dešti nepodléhá záruce. 

Výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za nesprávné používání zahradního fóliovníku ani za škody 

způsobené jinou osobou či neočekávanými událostmi jako např. extrémní atmosférické podmínky 

vyjmenované výše. 

 

Dodatečné informace 

Výrobek zasílaný k servisu musí být dobře vyčištěn a zabalen. Pokud nemáte možnost odeslat produkt 

v původním obalu, je nutné ho před odesláním důkladně zabalit, aby se zabránilo eventuálnímu 

poškození. 
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