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Seznam montážních dílů 
 

1. Přední strana udírny 1ks  
2. Zadní strana udírny 1ks 
3. Boční strana udírny 2ks 
4. Boční krycí lišty 4ks 
5. Komínek 1ks 
6. Střecha s otvorem pro komínek 1ks 
7. Střecha plná 1ks 
8. Madlo uzavírání dvířek 
9. Západka madla uzavírání dvířek 
10. Vymezovací podložka pod madlo 

 Součástí balení je dále 31x šroub s křížovou zapuštěnou hlavou a 20x hřebík 
 

 
 
 

 
 

 
Sestavení udírny 

1. Montáž zavírání dvířek 

- K přední straně (obr.1) připevníme pomocí 1ks šroubu madlo (obr.8) a to tak, že mezi madlo a dvířka, 
         do místa provrtání, vložíme podložku (obr.10) 
- Na protilehlá dvířka připevníme pomocí 2ks šroubů západku pro madlo a o tak, že uchycení madla, 
         na protilehlých dvířkách, bude vodorovně ke středu západky pro madlo. 
 

2. Montáž přední strany (obr.1) a bočních stran (obr.3) 
 
- K přední straně přiložíme boční strany a prošroubujeme na každé straně 4ks šroubů 

 
3. Montáž zadní strany (obr.2)  

- K  již sestavenému výrobku z kroku 1 přiložíme zadní stranu udírny a prošroubujeme na každé straně  
4ks šroubů: 
 

4. Montáž krycích lišt (obr.4) 

- Na již sestavený korpus udírny do každého rohu pomocí přiložených hřebíčků připevníme lištu a to tak,  
aby její zkosená strana kopírovala vrchní část korpusu, každou lištu připevníme 5ks hřebíčků 

 
5. Montáž komínku (obr.5) do střechy (ob.6) 

 
- Na střechu (a to její vnější stranu) s otvorem pro komínek (ob.6) připevníme pomocí 4ks šroubů komínek  

(obr.5)  
 
 
 
 
 
 
        

6. Montáž střechy (obr.6 a 7) 

- Na již sestavený korpus udírny připevníme pomocí 4ks šroubů pravou a levou část střechy a to tak,  
aby se obě části střechy, v její horní části dotýkaly 

 
Gratulujeme, tímto je výrobek sestaven. 
UPOZORNĚNÍ:  udírna není ošetřena finální venkovní povrchovou úpravou, doporučujeme ochranný nátěr proti UV záření. 
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