
Záhradné letné sídlo 

Materiál: 

Hranoly (hobľovaný smrek konštrukčný) 10x10cm , dĺžka 250cm – 4ks, na zadné stojky 

Hranoly (hobľovaný smrek konštrukčný) 10x10 cm, dĺžka 400cm – 4ks, na bočné a predné stojky 

Hranoly (hobľovaný smrek konštrukčný) 6x12 cm, dĺžka 400cm – 16ks, na obvodový lem spodný a 

vrchný 

Dosky terasové smrekové 2,8 x 14,6 , dĺžka 400cm -20ks, na podlahu 

Hranol hobľovaný smrekový 3x4,8 cm, dĺžka 300 cm – 78ks, na bočné steny a strop 

Hranol hobľovaný smrekový 3x4,8 cm, dĺžka 400 cm – 30ks, na zadnú a prednú stenu 

Biocídne napúšťadlo na drevo (napr. Chemolux) 5L 

Lazúra na drevo (napr. Drevolux lazúra odtieň orech ) 5x2,5L 

Dierovaný kovový uholník 40x40x60mm, 4ks, na zaistenie pri prenose obvodových hranolov pod 

podlahu 

Univerzálna skrutka 4,50 x 40mm, balenie 80ks, na uchytenie uholníkov na spodnej základni 

Ukotvenie trámov U, 10,1 x 10 X 20 cm – 6ks, na stojky 

Staré tehly 6ks (na lepšiu stabilitu trámov, zadarmo) 

Pätka trámikov 6x10cm, Typ A – 16ks, na rošt pod podlahu 

Vruty do dreva záp.hlava FPF - ST 5,0 x 60mm/100ks, 6 balíkov , na latky na steny, strop a podlahu 

Vrut univerzálny ZH ČZ 5,0x 100/ 100ks, 1balík , na spojenie obvodových hranolov (6x12cm)  a ich 

uchytenie o stojacie hranoly (10x10cm) 

Vrut do dreva šeťhranná hlava –  8 x 60mm/50ks 1balík, na uchytenie stojacich hranolov do 

ukotvenia trámov 

Skrutka metrická 8x12mm + matice s podložkami, 6ks, na uchytenie stojacich hranolov do trámov po 

jednom kuse 

Univerzálny betón (napr. Baumit B20) 25kg, 10ks , na jamy na trámy 

PC doska číra (Lexan) 100 x 200cm, hrúbka 1cm – 6ks, na strop 

Profil polykarbonát LPH 1cm, 6ks 

Profil polykarbonát LPU 1cm, 7ks  

Skrutky strešné 4,5 x 45mm, 100 ks  



 

Náradie:  

Rýľ 

Vedro na betón 

Murárska lyžica (kelňa) 

Široký plochý štetec 

Systém na rozprašovanie farby (nemusí byť) 

Ručná okružná píla (na hranoly 6x12cm)  

Akumulátorový skrutkovač 

Stolárske svorky 

Vŕtačka (na vŕtanie dier do tehál) 

Vodováha  

Meter (napr. Digitálny laserový merač vzdialeností) 

Priamočiara píla (na podlahové dosky) 

rebrík 

Reťazová píla (na hranoly 10x10cm) 
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